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लेखिकेि ेमनोगि
अमरेरकेिील महत्वाच््ा महहलाांववष्ी माहहिी
शोधणे आखण ललहहणे हे काम जसे अवघड होिे िसेि
अतिश् प्रेरणादा्ीदेिील. अवघड ्ा अथी की
अनेक महत्वपूणट ्ोगदान हदलेद्ा महहलाांमधनू
केवळ अकरा जणीांना तनवडणे फारि आव्हानात्मक
होिे. पण ्ा महहलाांच््ा काळजाला लिडणाऱ््ा
कहाण््ा अतिश् प्रेरणादा्ी होत््ा.

हे पुस्िक अनेक किटबगार महहलाांच््ा आ्ुष््ािी
झलक दािविे. अॅमेलल्ा इअरहाटट अतिश् साहसी
होिी. जगाला प्रदक्षिणा घाला्िे स्वप्न साकार
करण््ािी धडपड करण््ाि तििे आ्ुष्् व््िीि
झाले. ्ाच््ा बरोबर ववरुद्ध होिे एलमली डडककन्सनिे
एकाांिाि घालवलेले आ्ुष््. जे घराच््ा िार
लिांिीांमध््े बांहदस्ि असून देिील पररपूणट आखण
प्रगदि होिे. हॅररएट टबमॅन आखण क्लारा बाटटनिे
जीवन आपद्ासमोर मानव जािीच््ा सेविेा आदशट
ठेविे आखण मनुष््ाच््ा मुलिूि गरजाांच््ा पूिटिेकडे
लि वेधिे. ्ा सवट महहलाांच््ा जीवनकहाण््ाांमध््े
प्रत््ेकीिी स्विःिी मुद्े हदसून ्ेिाि.

्ा महहलाांच््ा गोष्टीांमधनू नेितृ्विमिा,
मानविावाद, आत्मसन्मान, सजटनशीलिा हे व असे
अनेक गुण हदसून ्ेिाि. हे गुण माझ््ा लहान-
मोठ््ा वािकाांना आकवषटि करिील आखण िे हे
स्विःमध््े बबांबवण््ािा प्र्त्न करिील अशी मी
आशा करिे.

- ्ोना झले्ददस मॅक्डोना



पोकाहोंटस
(१५९५ – १६१७)

“तिचे करुणेने ओथंबलेले हृदय पाहून माझा तिच्याबद्दलचा आदर
द्विगुणीि झाला.”

– कॅप्टन जॉन स्ममथने पोकाहोंटसिर ललहहलेल्या पुमिकािून

पॉहॅटनला अनेक बा्काांपासून अनेक मुले झाली असली िरी त््ािी
लाडकी लेक एकि होिी-पोकाहोंटस. अदगोन्की्न लोकाांिा प्रमुि
असलेला पॉहॅटन एक िाकदवान आहदवासी नेिा होिा. ज्ाला आिा
व्हल्जटतन्ा म्हणून ओळिले जािे त््ा प्राांिाि िे राहा्िे. पोकाहोंटस
त््ािी राजकन््ा होिी.

पोकाहोंटसच््ा सुरुवािीच््ा आ्ुष््ाबद्दल फारशी माहहिी उपलब्ध
नाही. पॉहॅटनच््ा इिर मुलाांप्रमाणे पोकाहोंटसला तिच््ा जन्मानांिर
आईच््ा घरून वडडलाांच््ा घरी आणले गेले आखण तिथेि तििे पालन
पोषण केले गेले. अदगोन्की्न लोकाांच््ा सामान्् मुलीांसारिी
बागकाम, पाणी िरणे, सरपण गोळा करणे, लशवणकाम, जेवण
बनवणे अशी कामे तिला कधीि करावी लागली नाहीि.
हदवसािला जास्िीि जास्ि वेळ िी नद्ाांमध््े डुांबण््ाि आखण
जांगलाांमध््े हुांदडण््ािि घालवा्िी. पोकाहोंटसिे िरे नाव
मािोआका होिे. पण तिला सगळे पोकाहोंटस म्हणि कारण
पोकाहोंटसिा अथट आहे अतिश् िट््ाळ आखण िेळकर. आखण िी
अगदी िशीि होिी.

पोकाहोंटस बारा वषाटिी असिाना तििी िेसापेक ककनाऱ््ावर
उिरलेद्ा इांग्रज वसाहिवाद्ाांशी पहहद्ाांदा िेट झाली. िे आपद्ा
लोकाांना राहा्ला आणिी जागा लमळवण््ासाठी आखण त््ाांच््ा
लोकरीच््ा कोट आखण ब्लँकेटसाठी नवी बाजारपेठ शोधण््ासाठी आले
होि.े ्ा नव््ा दतुन्ेि िरपूर सोने आहे, िे आपण आपद्ा मा्देशी
घेऊन जाऊ असे त््ाांना वाटि होिे. १६०७ मध््े त््ाांनी जेम्सटाउन ही
पहहली वसाहि वसवली ज्ािे नाव राजा जेम्स (पहहला) ्ाच््ा
नावावरून ठेवण््ाि आले होिे. वसाहिीमध््े एक व््ापारी कें द्र, एक
ििट, एक गोदाम आखण काही शाकारलेली घरे होिी. इांग्रज तिथे
का्मिा मुक्काम करा्लाआले होिे हे त््ाच््ावरून लसद्ध होि होिे.

पॉहॅटन ्ा इांग्रज वसाहिवाद्ाांकडे सांश्ाने बघा्िा. त््ाला इांग्रजाांिे
कािेिे मणी आखण िाांब््ािी िाांडी आवडा्िी. त््ाने अनेक ककलो



मक््ाच््ा बदद्ाि िी लमळवली होिी. त््ाला त््ाांच््ा बांदकुीसुद्धा
हव््ाहव््ाश््ा वाटा्च््ा. पण त््ाला सारिी िीिी वाटा्िी की हे
इांग्रज आपद्ावर हदला करिील आखण सगळी जमीन हहसकावून
घेिील. पोकाहोंटसला मात्र ्ा परदेशी पाहुण््ाांबद्दल िारी कुिूहल
वाटे. िी सांधी लमळेल िेव्हा जेम्सटाउनला जा्िी. तिथेि तििी
ओळि कॅप्टन जॉन ल्स्मथशी झाली. आखण लवकरि िे एकमेकाांिे
घट्ट लमत्र झाले.

पोकाहोंटसने ल्स्मथला तिथली स्थातनक िाषा लशकवली आखण
ल्स्मथने तिला इांग्रजीिे धडे हदले. वसाहिीिील लोकाांना घरे
शाकारिाना आखण शेिीसाठी जलमनी साफ करिाना बघणे हा तििा
आवडिा छांद होिा. तिला ्ा परक््ा लोकाांबद्दल आपलुकी वाटू
लागली. हळूहळू जमे्सटाउनमधले धान््ािे साठे सांपू लागले.
लोकाांिी उपासमार होऊ लागली. िेव्हा पोकाहोंटसने आपद्ा
जमािीिील लोकाांिी मनधरणी करून त््ाांच््ा मदिीने
वसाहिीिील गोदाम धान््ाने िरून हदले. िसेि धान््ािा व््ापार
करणाऱ््ा इिर आहदवासी जमािीांिी तिने ल्स्मथबरोबर ओळि
करून हदली. तिच््ामुळे वसाहिीिे मतृ््ू, दषु्काळ आखण
अनागोंदीपासून रिण झाले. पोकाहोंटस ही त््ाांच््ासाठी
जीवनदात्नी ठरली. तिने ल्स्मथिा जीव सुद्धा वािवला. पॉहॅटन
ल्स्मथला ठार करण््ािे कारस्थान आििो आहे हे जेव्हा तिला
समजले िेव्हा तिने िाबडिोब वसाहिीि जाऊन ल्स्मथला सावध
केले. केवळ पोकाहोंटसच््ा प्रसांगावधानामुळेि ल्स्मथ आपला जीव
वािवू शकला.

पोकाहोंटसने इांग्रज आखण अदगोन्की्न लोकाांमध््े शाांििा
प्रस्थावपि करण््ािे िळमळीने प्र्त्न केले. पण हदवसेंहदवस
त््ाांच््ािले सांबांध अजूनि िाणले जाि होि.े जेव्हा तिच््ा वडडलाांनी
साठ वसाहिवाद्ाांिी हत््ा करण््ािा आदेश हदला िेव्हा िी घर
सोडून उत्िरेकडे पोटोमॅक जमािीबरोबर राहा्ला गेली. काही
हदवसाांनी बरमुडाला जािाना रस्िा िुकलेला एक इांग्रज, कॅप्टन
सॅम््ुएल अॅगोल, पोटोमकॅ लोकाांच््ा गावाि ्ेऊन थडकला.
पोकाहोंटसने आनांदाने त््ािे स्वागि केले. आपले अपहरण करून
मोठी िांडणी गोळा करण््ािा त््ािा हेिू आहे ्ािी तिला पुसटशी
देिील कदपना नव्हिी. त््ाने दोन पोटोमकॅ लोकाांना फूस लावली
आखण त््ाांच््ाकरवी पोकाहोंटसला आपद्ा जहाजावर ्ेण््ािे
आमांत्रण हदले. िी आद्ावर त््ाने तिला स्वाहदष्ट िोजन हदले.
पोकाहोंटसला इांग्रजाच््ा िाब््ाि देऊन पोटोमॅक लोक गुपिूप
जहाजावरून पसार झाले.

पोकाहोंटसला एका इांग्रज अचधकाऱ््ाच््ा शेिावर नेण््ाि आले.
तिथे तिला तिच््ा अदगोन्की्न कपड्ाांऐवजी इांग्रजी पोशाि
घालण््ास साांचगिला. तिला खिश्िन धमाटिी दीिा देण््ाि आली
आखण तििे नाव ररबेका ठेवण््ाि आले. पण अॅगोलिी ्ोजना
साफ अप्शी ठरली. पॉहॅटनने पोकाहोंटसच््ा सुटकेसाठी
कोणिेही प्र्त्न करण््ािे नाकारले. आखण आश्ि्ाटिी गोष्ट
म्हणजे ज्ा लोकाांनी पोकाहोंटसिे अपहरण केले होिे िेि लोक
तिला आवडू लागले. िे लोक िरांि तिला िाांगली वागणूक देि होि.े
िांबािूिा शेिकरी असलेद्ा जॉन रॉदफने जेव्हा तिला लग्नािी
मागणी घािली िेव्हा तिने त््ाला आनांदाने होकार हदला. पॉहॅटन
पोकाहोंटसच््ा लग्नाला गेला नाही. पण त््ाच््ा मनािली
इांग्रजाांववष्ीिी िेढ कमी झाली असावी कारण त््ाने तिला
लग्नािी िेट म्हणून एक सुांदर मोत््ािा हार आखण िरपूर जमीन
हदली.

पुढच््ा वषी पोकाहोंटसने थॉमस नावाच््ा मुलाला जन्म हदला.
थॉमस एक वषाटिा झाद्ावर िे छोटे कुटुांब जहाजाने इांग्लांडला
रवाना झाले. लांडनिे वैिव बघून पोकाहोंटसिे डोळे हदपून गेले.
तिला राजवाड्ाि ्ेण््ािेही आमांत्रण लमळाले ल्जथे तििी
महाराणी अॅनशी िेट झाली. इांग्लांडिी दमट हवा मात्र तिला
अल्जबाि सहन झाली नाही. िी आजारी पडली आखण हदवसेंहदवस
अशक्ि होि गेली. िब््ेि ठीक नसून सुद्धा िी जहाजाने घरी
जा्ला तनघाली. पण अटलाांहटक समुद्र पार करण््ाआधीि तििी
िब््ेि िालावि गेली आखण तिला कळून िुकले की िी हा प्रवास
पूणट करू शकणार नाही. आपद्ा पिीला ववनांिी करून तिने जहाज
जवळच््ा ककनाऱ््ावर थाांबवा्ला साांचगिले. तिला
ककनाऱ््ावरच््ा एका ववश्रामगहृाि नेण््ाि आले आखण तिथेि
तििा मतृ््ू झाला.

ज्ा िरुणीने आपद्ा माििृूमीवर शाांििा नाांदावी ्ासाठी अथक
झुांज हदली तिला अिेर मतृ््ूसमोर हार मानावी लागली.
इांग्लांडमधील गे्रवसँड ्ेथे पोकाहोंटसिे दफन करण््ािआले.



हॅररएट टबमॅन
(१८२० – १९१३)

“मी माझ्या हािांकडे पाहहलं..नक्की मी मििंत्र झाले आहे ना...सगळं 
इिकं सुंदर हदसि होि.ं झाडांमधूनआणण शेिांमधून सूयााची सोनेरी

ककरणं पसरली होिी...िाटलं जणू काही मी मिगाािचआहे” 

- हॅररएट टबमॅनने पेस्ससल्िेतनयाला पोचल्यािर काढलेले उदगार

लमसेस कुकनी लमांटीला लोकरीिा गोळा कसा गुांडाळा्िा हे पुन्हा एकदा
दािवले. िसे अवघड काम होिे िे. जर लमांटीिी काही िूक झाली िर मात्र
गोरी मालकीण तिला िरपूर मारा्िी.

लमांटी, तििां िरां नाव अरलमांटा. तििा जन्म मेररलँडमध््े एका गुलाम
कुटुांबामध््े झाला. तििे आई-बाबा हॅररएट ग्रीन व बेंजालमन रॉस दोघेही
गुलाम होि.े सहा वषाटिी असिानाि िी व तिच््ा आई-बाबाांिे मालक
लमस्टर ब्रॉडस ह्ाांनी तिला लमसेस कुककडे कामाला ठेवले होिे.
एवढ््ा लहान व्ािि तिला हदवसिर कष्ट करावे लागि. रात्री उब
लमळावी म्हणून िी शेकोटीजवळ रािेि पा् ठेऊन झोपा्िी.

कुक कुटुांब तिच््ावर फारसे िुश नव्हि.े लमांटी आजारी पडली िेव्हा
त््ाांनी तिला परि पाठवले. मग लमस्टर ब्रॉडसनी तिला लमस
सुझानकडे बाळाला साांिाळण््ासाठी ठेवले. रात्री बाळाच््ा रडण््ाने
मालककणीिी झोपमोड झाली की मालकीणबाई चिडा्िी आखण
लमांटीला िाांगला िोप द्ा्िी. एकदा लमांटीने लमठाईिा िुकडा िोरला.
आिा सुझानबाईिा मार िावा लागेल ह्ा िीिीने िी हदवसिर
डुक्कराांच््ा गोठ््ाि लपून बसली. िी एकदािी परि आली पण ह्ा
वेळी मात्र लमस्टर ब्रॉडसनी तिला इिर कुणाकडे कामाला न पाठविा
आपद्ा शेिाि काम करा्ला पाठवले.

शेिािले गुलाम काम करिा करिा आपापसाि गप्पा मारा्िे. िे इथून
पळून जाऊन स्विांत्र होण््ाबद्दल बोला्िे. त््ाांच््ाकडून लमांटीने
िुलमगि रेदवे बद्दल ऐकले, जे गुलामाांना मुक्ि होण््ासाठी मदि
करणाऱ््ा लोकाांच््ा िळवळीिे नाव होि.े तिथेि तिने गुलामचगरी नष्ट
करण््ासाठी िळवळ उिारलेद्ा नॅट टनटर नावाच््ा तनग्रो पाद्रीबद्दल
ऐकले. नॅट टनटर ददैुवाने पकडला गेला आखण त््ाला ठार मारण््ाि
आले पण त््ाांच््ा कामाने लमांटी िूप प्रिाववि झाली. एकदा तिने
गुलामाांकडून काम करून घेणाऱ््ा ठेकेदाराला न जुमानिा एका
गुलामाला पळून जा्ला मदि केली. सांिप्ि झालेद्ा ठेकेदाराने एक
मोठा दगड गुलामाच््ा हदशेने लिरकावला. पण िो नेमका लमांटीच््ा
डोक््ावर जाऊन आदळला. िी मरिा मरिा वािली पण तिला गांिीर
दिुापिझाली. आ्ुष््िरासाठी एक मोठा व्रण तिच््ा कपाळावर



राहहला. लोकाांना तिच््ा धाडसािे िूप कौिकु वाटले. िेव्हापासून िे
तिला लमांटी न म्हणिा हॅररएट ्ा तिच््ा आईच््ा नावाने हाक मारू
लागले. व्ाच््ा िेववसाव््ा वषी हॅररएट जॉन टबमॅन नावाच््ा
स्विांत्र काळ््ा माणसाच््ा प्रेमाि पडली आखण त््ाांिे लग्न झाले.
तिने हौसेने जॉनच््ा पलांगाच््ा मापािी निीदार अशी एक सुांदर
िादर लशवली आखण िी जॉनसोबि राहा्ला गेली. जॉन िूप
आनांदाि होिा पण हॅररएट िणावािाली असा्िी. तििा मूळ
मालक लमस्टर ब्रॉडस मरण पावला आखण आिा डॉ. अँथनी
थॉम्पसन तििा नवा मालक झाला. तिला सारिी िीिी वाटा्िी की
हा नवीन मालक आपद्ाला ववकून टाकेल. तिने जॉनला आपण
उत्िरेकडे पळून जाऊ अशी िूप ववनवणी केली पण िो काही ि्ार
झाला नाही.

हॅररएटिी िीिी िरी ठरली. डॉ.थॉम्पसननी तिला आखण तिच््ा िीन
िावाांना ववकून टाकले. गुलामाांिा व््ापारी त््ाांना घेऊन जाण््ासाठी
लवकरि ्ेणार होिा. आपले िाऊ काही पळण््ािे धाडस करणार
नाही हे तिला माहहि होिे म्हणून तिने एकटीनेि पळून जाण््ािे
ठरवले. रात्री सगळे झोपद्ावर थोडे िाण््ावपण््ािे सामान आखण
पाांघरूण घेऊन िी तिथून तनघाली. जांगल घनदाट आखण अांधारलेले
होि.े आपला माग काढा्ला सोडलेद्ा कुत्र्ाांना वास ्ेऊ न्े म्हणून
िी जास्िीि जास्ि वेळ नद्ा-नाद्ाांिून पाण््ािून िालि होिी.
पहहद्ाांदा िी एका क्वेकर महहलेकडे गेली. तिच््ाशी तििी िाांगली
मैत्री झाली. (क्वेकर हा एक धालमटक पांथ आहे. त््ािे अनु्ा्ी अहहांसा
आखण समानिा ह्ा मुद्ाांवर ववश्वास ठेविाि.) त््ा बाईने तिला
उत्िरेकडे जाण््ािा पुढिा मागट समजावून साांचगिला. हॅररएटने तििे
मनापासून आिार मानले. पैसे नव्हिे म्हणून त््ा बाईला तिने
कृिज्ञिा म्हणून िादर िेट हदली.

हॅररएट हदवसा क्वेकर लोकाांकडे लपून राही आखण रात्री प्रवास करी.
एकदािी िी पेल्न्सदवेतन्ा राज्ािद्ा कफलाडले्दफ्ा शहराि
पोिली. आिा िी स्विांत्र झाली होिी. गुलामीिून मकु्ि झाद्ािा
तिला प्रिांड आनांद झाला पण प्रेमािी माणसे मात्र दरू आहेि हे
आठवून तिला दःुिही झाले. तिने िेव्हाि तनश्ि् केला की सांधी
लमळेल िेव्हा आपद्ा माणसाांकडे परि जा्िे आखण त््ानाांही इकडे
घेऊन ्ा्िे.

काही हदवसाांनी हॅररएटला हॉटेलमध््े नोकरी लमळाली. लवकरि
तििी ओळि गुलामचगरीिी वाईट प्रथा सांपवण््ासाठी लढणाऱ््ा
अबोलीशतनस्ट लोकाांशी िसेि ‘कां डक्टर’ म्हणूनओळिण््ा जाणाऱ््ा
िूलमगि रेदवे िळवळीच््ा का्टकत््ाांशी झाला. िे गुलामाांना
दक्षिणेकडून कॅनडाच््ा िूमीि पळवून आणा्िे आखण स्विांत्र
करा्िे. िेवढ््ाि हॅररएटला कळले की तििी बहहणआखण कुटुांबी्

ववकले जाणार आहेि. मोठी जोिीम घेऊन िी मेररलँडला गेली आखण
त््ाांना सुरक्षििपणे उत्िरेकडे घेऊन आली. िूलमगि रेदवेिी ‘कां डक्टर’
म्हणून ही तििी पहहली कामचगरी होिी आखण अथाटिि ही िर सुरुवाि
होिी.

जवळपास साि वषां तिने उत्िर-दक्षिण अशा अनेक िकरा मारद्ा आखण
कैक गुलामाांना उत्िरेकडे घेऊन आली. एकदा तिने पुरुषािा वेष केला
आखण गुलामाच््ा मालकाांना िकवून आपद्ा नवऱ््ाला, जॉनला
िेटा्ला गेली. पण त््ाने दसुरे लग्न केले होिे आखण िो सोबि ्ा्ला
ि्ार नाही ह्ािा तिला मोठा धक्का बसला. तिच््ासाठी सगळ््ाि
अववस्मरणी् घटना जून १८५७ मधली होिी. िाड्ाच््ा गाडीि घालून िी
आपद्ा आई-बाबाांना उत्िरेकडे घेऊन आली आखण त््ाांिी गुलामचगरीिून
सुटका केली.

हॅररएटिी प्रलसद्धी हदवसेंहदवस वाढि होिी. गुलामाांच््ा मालकाांनी तिला
ल्जवांि ककां वा मिृ पकडून देणाऱ््ाला िाळीस हजार डॉलरिे बिीस जाहीर
केले होिे. िरीही आपद्ा गुलाम बाांधवाना स्विांत्र करण््ािे काम तिने
िालूि ठेवले. शेवटी लमत्राांनी िूप समजावद्ानांिर तिने हे जोिमीिे काम
बांद केले. त््ानांिर िी आपद्ा ह्ा साहसी कामािी व््ाख््ाने
हठकहठकाणी देऊ लागली. त््ा दरम््ान तिने अबनट, न््ू्ॉकट इथे छोटी
शेिी िरेदी केली आखण तिथेि का्मिे राहण््ासाठी घर बाांधले. १८६१
च््ा नागरी ्ुदध््ाच््ा वेळी तिने पूवीच््ा गुलामाांना नवीन आ्ुष््ाि
ल्स्थर होिा ्ावे ह्ासाठी मदिका्ट सुरु केले. त््ा काळाि तिने नसट,
स्व्पाांकी, हेर अशी ववववध कामे केली.

िार वषाांनी ्ुद्ध सांपले िेव्हा िी आपद्ा घरी अबनट, न््ू्ॉकट ला परिली.
तिथे तिने आपद्ा आई-बाबाांिी सेवा-शुश्रुषा केली. गुलामचगरीिून मुक्ि
झालेले गरीब लोक तिच््ाकडे मदिीला ्ेि. तिने त््ाांच््ासाठी नलसांग
होम आखण हॉल्स्पटल िसेि म्हािाऱ््ा काळ््ा लोकाांसाठी हॅररएट टबमॅन
वदृ्धाश्रम सुरु केले. व्ाच््ा ब््ाणव््ा वषी तििा मतृ््ू झाला िेव्हा
लोकाांना अनावर द:ुि झाले. तिने हजारो लोकाांिी गुलामचगरीिून सुटका
केली आखण नवे आ्ुष्् हदले. त््ामुळे लोक तिला देवासारिे
मानिाि.



एललझाबेथ कॅडी स्टँटन
(१८१५-१९०२)

सुझान बी अथँनी
(१८२०-१९०६)

“मत्री आणण पुरुष जसमिःच समानआहेि असे आमचे ठाम मिआहे.”

-एललझाबेथ कॅडी मटँटन ने ललहहलेल्या भाषणामधून

उांि, बारीक आखण अवववाहहि असलेली सुझान बी. अँथनी आखण िीन
मुलाांिी आई असलेली बुटकी, गुटगुटीि एललझाबेथ कॅडी स्टँटन ्ा
दोघीांमध््े बघा्ला गेलां िर काहीि साम््स्थळे नव्हिी. पण
एललझाबेथला पहहद्ा िेटीिि सुझान िूप आवडून गेली. त््ाांच््ा घट्ट
मैत्रीिा पा्ा होिा त््ाांिे समान ध््े् - अमेररकन महहलाांना मुलिूि
अचधकार लमळवून देणे.

एललझाबेथिा जन्म जॉन्सटाऊन, न््ू्ॉकट ्ेथे झाला. न््ा्मूिी कॅडीांना
िार मुली आखण एक मुलगा होिा. एकुलिा एक एलेझार वडडलाांिा
अतिश् लाडका होिा. एलेझार मोठा होऊन उत्िम वकील बनले ्ािी
न््ा्मूिी कॅडीांना पुरेपूर िात्री होिी. पण ददैुवाने एलेझारिे लहानपणीि
तनधन झाले. न््ा्मूिी कॅडीांना अतिश् दःुि झाले. िे एकदा एकटेि
अश्रु ढाळि बसले असिाना एललझाबेथ त््ाांच््ाजवळ गेली आखण त््ाांिे
साांत्वन करू लागली. तििे मस्िक कुरवाळि िे म्हणाले, “एललझाबेथ
बेटा, िू मुलगा असिीस िर ककिी बरां झालां असिां.”

लोकाांना मुलीांपेिा मुलगे जास्ि आवडिाि हे एललझाबेथला ठाऊक होिे.
तिला वाटे, िी मुलाांसारिे बनू शकली िर ककिी छान होईल. तिने शेजारी
राहणाऱ््ा सेवातनवतृ्ि अचधकाऱ््ाकडून ग्रीक िाषेिे धडे चगरवा्ला
सुरुवाि केली. ग्रीक िाषा त््ा काळी फक्ि मुलाांनाि लशकवली जा्िी. िी
घोडसे्वारी सुद्धा लशकली. त््ा काळी जॉन्सटाऊन अकादमी महहलाांना
प्रवेश देणाऱ््ा मोजक््ा ववद्ाल्ाांपैकी एक होिी. एललझाबेथने
जॉन्सटाऊन अकादमीमध््े प्रवेश घेिला आखण मन लावून अभ््ास केला.

महाववद्ाल्ाांमध््े मात्र महहलाांना प्रवेश नव्हिा. उच्िलशक्षिि व्हा्िे
एललझाबेथिे स्वप्न पूणट होऊ शकले नाही. नांिर तिने िास
महहलाांसाठीच््ा ट्रॉ् ववद्ाल्ामध््े प्रवेश लमळवला. एललझाबेथिे
लवकर लग्न करून टाकावे असे तिच््ा वडडलाांना वाटि होि.े तिने मात्र
वडडलाांिा हा बेि धुडकावून लावला. िी आपला जास्िीि जास्ि वेळ
पीटरबॉरो, न््ू हॅम्पशा्र ्ेथे राहणाऱ््ा मावशीसोबि घालवि असे.
तििी मावशी, गेरीट ल्स्मथ, गुलामचगरी सांपवण््ािा वसा घेिलेद्ा
अबोलीशतनस्ट पांथािी समथटक होिी. तिने पळूनआलेद्ा अनेक



गुलामाांना आसरा हदला होिा. तिथेि तििी ओळि हेन्री ब्रुस्टर
स्टँटनशी झाली जो गुलामचगरी ववरोधाि िडफदार िाषणे देऊन
आवाज उठवि होिा. हेन्री आखण एललझाबेथ एकमकेाांच््ा प्रेमाि पडले
आखण त््ाांनी लग्न केले. आिा दोघे लमळून गुलामचगरी ववरोधाि लढा
देऊ लागले. परांिु अचधवेशनामध््े प्रतितनचधत्व करण््ािी सांधी फक्ि
पुरुषाांनाि हदली जा्िी ्ािा एललझाबेथला िूप राग ्ा्िा. तिने
आपली मैत्रीण लुके्रलश्ा मोटला सोबि घेऊन स्विःि एका
अचधवेशनािे आ्ोजन करण््ािे ठरवले. ्ा अचधवेशनाि त््ाांनी
आणिी एका जवलांि प्रश्नावर ििाट घडवून आणली िी म्हणजे
महहलाांनाही समान अचधकार.

हे ध््े् पूणटत्वास नेण््ासाठी त््ाांना आठ वषे लागली. ्ा काळाि
सेनेका फॉदस मध््े एललझाबेथ एकटीि आपद्ा िीन मुलाांिा साांिाळ
करि होिी. तििे पिी नेहमीि दौऱ््ावर असि. आिा तिला समजले
की नवऱ््ाकडून मदिीिी फारशी अपेिा न बाळगिा घरािली
कधीही न सांपणारी रटाळ कामे करि राहणे हेि बहुिाांश ल्स्त्र्ाांिे
आ्ुष््आहे.

१९ जुलै १८४८ रोजी पहहले महहला हक्क अचधवेशन झाले. जवळपास
िीनशे लोकाांनी ्ा अचधवेशनाि सहिाग घेिला. एललझाबेथच््ा
िाषणाने अचधवेशनािी सुरुवाि झाली. एक स्त्री एवढ््ा मोठ््ा
जनसमुदा्ासमोर िाषण करिे आहे हे बघून अनकेाांना धक्का बसला.
महहलाांनी िाषण करणे िकुीिे आहे असा लोकाांिा ठाम ववश्वास
होिा. तिच््ानांिर स्वािांत्र् आखण समानिेिा पुरस्कार करणाऱ््ा
अनेक मान््वराांिी िाषणे झाली. अचधवेशन सांपले िेव्हा एललझाबेथ
पार थकून गेली होिी. पण तििे मन समाधानाने िरले होिे कारण त््ा
रात्री नवीन इतिहास ललहहला गेला होिा, एका नव््ा पवाटिी सुरुवाि
झाली होिी. त््ानांिर एललझाबेथ तिच््ा लमत्राांना आखण हहिचिांिकाांना
आवजूटन साांगे की तििा उदलेि श्रीमिी हेन्री स्टँटन असा न करिा
एललझाबेथ कॅडी स्टँटन असाि करावा. केवळ लग्न झाले म्हणून स्त्रीने
आपली स्विःिी ओळिगमाविा कामा न्े असे तििे ठाम मि होिे.

दरम््ान, त््ा ऐतिहालसक अचधवेशनािी बािमी रोिेस्टरमधील एका
तनग्रही िरुणीच््ा कानावर गेली होिी. तििे नाव होिे सुझान ब्राउनेल
अँथनी. सुझानिा जन्म अॅडम्स, मॅसॅच््ुसेट्स ्ेथील एका क्वेकर
कुटुांबाि झाला होिा. तििे वडील, डॅतनएल अँथनी, अबोलीशतनस्ट होि.े
त््ाांच््ासोबि सुझानही गुलामचगरी ववरोधािील ििाांमध््े सक्री्
सहिाग घेि असे.

सुझानच््ा वडडलाांिी एक छोटी कापड चगरणी होिी. एक कामगार जेव्हा
दोन आठवड्ाांच््ा रजेवर गेला होिा िेव्हा सुझानने त््ािी जागा
घेिली. तिला तिच््ा कामािा मोबदलाही हदला गेला. ्ावरून अनेकाांनी

तिच््ा वडडलाांवर टीका केली. सुझान मात्र आपद्ा स्वकमाईवर िुश
होिी.

पण चगरणीि काम करण््ासाठी तििा जन्म झाला नव्हिा.
कफलाडले्दफ्ा मधील क्वेकर महहला ववद्ाल्ाि तिने आपले लशिण
सुरु ठेवले. परांिु वडडलाांना व््वसा्ाि अप्श आद्ामुळे तिला
लशिण अधटवट सोडून घरी परिावे लागले. न््ू रॉिेल ्ेथे तिने लशक्षिका
म्हणून काम सुरु केले. त््ानांिर तििी रोिेस्टर ्ेथे बदली झाली.
पुरुषाांच््ा िोडीिे काम करूनही पुरुषाांच््ा केवळ एक ििुथाांश पगार
आपद्ाला लमळिो ्ािे तिला फार वाईट वाटे. पण िरीही िी
मनापासून काम करी. सेनेका फॉदसच््ा अचधवेशनाबद्दल ऐकद्ावर
सुझानने एललझाबेथ कॅडी स्टँटनला िेटण््ािा तनश्ि् केला.

सुझान आखण एललझाबेथिी छान गट्टी जमली. आिा सहा मुलाांिी आई
झालेद्ा एललझाबेथला सिि दौऱ््ावर जाणे अल्जबािि शक्् नव्हिे.
त््ामुळे तिने िाषणे ललहा्िी आखण सुझानने ववववध दौऱ््ाांवर जाऊन
िी सादर करा्िी असे त््ाांनी ठरवून टाकले. त््ाकाळी वववाहहि
ल्स्त्र्ाांना स्विःच््ा नावावर कोणिीही मालमत्िा ठेवण््ािा हक्क
नव्हिा. सुझान आखण एललझाबेथने वववाहहि महहलाांसाठी
मालमत्िेच््ा अचधकारािी मागणी केली. ्ासाठी त््ाांना अनेक वषे लढा
द्ावा लागला. अिेर १८६० मध््े न््ू्ॉकट राज्ाने वववाहहि महहलाांिा
आपद्ा स्वकमाईच््ा उत्पन्नावर आखण वारसाहक्काने
लमळालेद्ा मालमत्िेवर पूणट अचधकार आहे असा का्दा सांमि केला.
ही िर फक्ि सुरुवाि होिी. ल्स्त्र्ाांना मिदानािा हक्क लमळवून देणे हे
सुझान आखण एललझाबेथिे ध््े् होि.े त््ाकाळाि मिदानासारिा
महत्वािा हक्क बजावण््ासाठी महहला ला्क नाहीि असे अनकेाांिे
म्हणणे होिे. समाजािी मानलसकिा बदलणे फारि िडिर काम होिे.

सुझान आखण एललझाबेथने मग िाषण दौऱ््ाांिा सपाटाि लावला.
ल्स्त्र्ाांना मिदानािा हक्क लमळावा ्ासाठीच््ा ववनांिी अजाटवर त््ाांनी
हजारो स्वािऱ््ा लमळवद्ा. माहहिी पत्रके ववकून पैसे गोळा केले.
दोघीांनी लमळून ‘द ररव्होद्ुशन’ नावािे वतृ्िपत्र सुरु केले आखण महहला
हक्किळवळीसांदिाटिील अनेक पुस्िकेही प्रकालशि केली.

१९०२ मध््े एललझाबेथिा मतृ््ू झाद्ावर सुझानला फारि एकटे वाटू
लागले. त््ानांिर िार वषाांनी सुझानिा देिील मतृ््ू झाला. िोप्ांि
फक्ि वा्ोलमांग, ्ुटाह, कोलॅरॅडो आखण इडाहो ्ा िारि प्राांिाांनी
ल्स्त्र्ाांना मिदानािा हक्क हदला होिा. अिेर १९२० मध््े अमेररकेि
सांववधानाि दरुुस्िी झाली आखण सवट ल्स्त्र्ाांना मिदानािा हक्क
लमळाला. सुझान आखण एललझाबेथिे अथक पररश्रम आखण िीव्र सांघषट
ह्ालशवा् हे कदावप शक्् झाले नसिे.



क्लारा बाटटन
(१८२१-१९१२)

“ककत्येक हदिस थंडीि गारठलेल्या जखमींना माझ्याकडेआणण्याि
आलं...अजून अनेक जखमी गार बर्ाािर पडून होिे...त्यांची काळजी

घ्यायला कुणीही नव्हिं...”

- क्लारा बाटानने केलेल्या फे्रडररक्सबगा युद््याच्या िणानािून

१८२१ साली खिसमसच््ा हदवशी नॉथट ऑक्सफडट, मॅसॅच््ुसेट्समध््े
एका मुलीिा जन्म झाला. तििे नाव होिे क्लेरीसा हलो बाटटन. हे नाव जरा
मोठे होिे म्हणून सगळे तिला क्लारा म्हणि. क्लारा आपद्ा बहीण-
िावाांमध््े सगळ््ाि धाकटी होिी. िी सगळ््ाांिी िूप लाडकी होिी.
त््ाांनी तिला वािन, लेिन, गखणि, घोडसे्वारी, सुिारकाम अशी बरीि
कामे लशकवली. तििी आई लशस्िवप्र् असली िरी प्रेमळ मनािी होिी.
तिने क्लाराला बाहुद्ा ककां वा िेळणी न देिा स्व्पाांक, लशवणकाम आखण
घर िालवण््ासाठी लागणारी इिर कामे लशकवली.

क्लारा िूप हुशार पण लाजाळू होिी. अकरा वषाटिी असिाना तििा
बरािसा वेळ आपद्ा आजारी िावासोबि त््ािी सेवा-सुश्रुषा करण््ाि
गेला. हा अनुिव तिला िववष््ामध््े िाांगलाि कामाला ्ेणार होिा. लोक
तिच््ा आईला म्हणू लागले की क्लाराने आिा अचधक जबाबदारी घेणे
आवश््क आहे आखण लशक्षिकेिी नोकरी िी िाांगली करू शकेल. अठरा
वषाटिी झाद्ावर क्लारा एका िोलीि शाळा िालवू लागली. शाळेिले
काही जुने ववद्ाथी िाांगलेि दाांडगट होिे. त््ाांनी आधीच््ा लशक्षिकेला
िूप त्रास हदला होिा. शाळेच््ा पहहद्ा हदवशीि क्लाराने मधद्ा
सुट्टीमध््े त््ा मुलाांना तिच््ासोबि िेळा्ला बोलावले. तििे िरधाव
पळणे िसेि िेंडू उडवण््ािे कौशद् पाहून मुले थक्क झाली. त््ानांिर
त््ा मुलाांनी अथवा इिर कुठद्ाही मुलाांनी तिला कधीि त्रास हदला नाही.

व्रात्् मुलाांना हािाळणारी उत्िम लशक्षिका म्हणून क्लारािे नाव झाले.
दहा वषे िी एका पाठोपाठ एक अशा अडिणीि असलेद्ा अनेक शाळाांिी
घडी नीट बसवण््ािे काम करीि होिी. नांिर१८५० मध््े तिने स्वि:च््ा
लशिणाकडे लि देण््ािे ठरवले. िी ल्क्लांटन, न््ू्ॉकट ्ेथील अध््ापक
ववद्ाल्ामध््े एका वषाटसाठी दािल झाली आखण तिथून न््ूजसीला
लशकवण््ासाठी रुजू झाली. काही वषाटनांिर बॉडटरटाउन, न््ूजसी इथे काही
कामातनलमत्ि गेली असिाना तिला कळले की मॅसॅच््ुसेट्ससारख््ा
इकडे तनशुदक सरकारी शाळा नाहीि. आईवडील आपद्ा मुलाांच््ा
लशिणासाठी फी देि आखण ज्ाांना फी िरणे शक्् नसे त््ा मुलाांना
लशिणापासून वांचिि रहावे लागिे हे पाहून तिला िूप वाईट वाटले.



तिने शाळेच््ा का्टकाररणीसमोर प्रस्िाव ठेवला की जर तिला एक शाळा
िालवा्ला हदली िर िी त््ा शाळेि ववनावेिन लशकवेल.

दसुऱ््ाि हदवशी क्लाराला एक शाळा देण््ाि आली. शाळेिी इमारि अगदी
जुनी आखण पडकी होिी. पहहद्ा हदवशी शाळेि फक्ि सहाि ववद्ाथी
आले. पण दोनि वषाटि शाळेिी ववद्ाथीसांख््ा सहाशेवर पोिली िसेि
शाळेला नवीन इमारि लमळाली. त््ानांिर का्टकाररणीने तनणट् घेिला
की ह्ापुढे एक बाई शाळा िालवणार नाही आखण पुरुष मुख््ाध््ापक
नेमला. ह्ामुळे सांिापून क्लाराने नोकरीि नाही िर लशिणिेत्रही सोडले.
तिला वॉलशांग्टन डी.सी.ला पोस्ट ऑकफसमध््े नोकरी लमळाली. तिथे
नोकरी लमळालेली िी पहहलीि महहला होिी.

अब्राहम ललांकन राष्ट्राध््ि झाद्ानांिर काही वषाांिि नागरी ्ुद्ध िडकले.
क्लारािी नोकरी िालू होिी. ्धु्दािील गांिीर जिमी आखण रक्िबांबाळ
सैतनकाांना परििाना पाहून तिला प्रिांड द:ुि झाले. तिने विटमानपत्रािून
ह्ा सैतनकाांसाठी बँडजे, औषधे, अन्न आखण कपडे देण््ािे लोकाांना
आवाहन केले. लोकाांनी ्ा आवाहनाला अिूिपूवट प्रतिसाद हदला.
लवकरि एवढे सामान जमा झाले की िे ठेवा्ला तिच््ाकडे जागा लशदलक
नव्हिी. हे साहहत्् तिला ्ुद्धिूमीवरच््ा गरजूांप्ांि पोहिवा्िे होिे.

्ुद्धवविागासाठी हे फारि धक्कादा्क होिे. िेव्हा महहला ्ुद्धिूमीवर
जाि नसि पण क्लाराने वारांवार ववनांिी केद्ावर अिेर तिला आखण
तिच््ा िीन सहकाऱ््ाांना परवानगी देण््ाि आली. आश्ि्ाटिी गोष्ट
म्हणजे सामान नेण््ासाठी त््ाांनी काही िेिरे आखण गाडीिीही सो् केली.
क्लारा ्ुद्धिूमीवर सैतनकाांसाठी िद्ा मोठ््ा पािेद्ाि सूप, िहा, कॉफी
िसेि हजारो पावाच््ा लाद्ा बनवि असे.

क्लाराला हदसले की जिमी सैतनकाांना हॉल्स्पटलमध््े पोिा्लाि
वेळ लागिो आखण त््ा वळेाि त््ाांिा जीव जाऊ शकिो. म्हणून तिने
त््ाांना ्ुद्धिूमीवरि िािडीने उपिार द्ा्ला सुरुवाि केली. ही
िूपि अलिनव कदपना होिी. तिने बाजूलाि िांबू व बसमध््े हॉल्स्पटल
उिारले आखण जिमीिी सेवा सुरु केली. ह्ाि हॉल्स्पटलमध््े
शत्रूराष्ट्राच््ा सैतनकाांवरही उपिार करणे महत्वािे आहे ह्ावर िी ठाम
राहहली. िे पाहून ्ुद्धवविागाला धक्काि बसला. सैतनक तिला
“्ुद्धिूमीवरिी देविा” माना्िे.

१८६५ मध््े नागरी ्ुद्ध सांपद्ावर क्लारा बाटटनने स्वि:च््ा पैशािून एक
सांस्था स्थापन केली जी हरवलेद्ा सैतनकाांना शोधण््ािे आखण मिृ
सैतनकाांच््ा प्रेिािी ओळि पटवून देण््ािे काम करीि अस.े ह्ा कामामुळे
िी मनाने आखण शरीराने पार ििनू गेली. म्हणून १८६९ मध््े आराम
करण््ासाठी िी ल्स्वत्झलांडला गेली.

ल्जतनव्हामध््े क्लाराने आांिरराष्ट्री् रेड क्रॉसबद्दल ऐकले. रेड
क्रॉस ही सांस्था ्ुद्धकाळाि जिमी आखण आजारी सैतनकाांसाठी
काम करि अस.े अमेररकेि परिद्ावर तिने राष्ट्राध््ि
रुदरफोडट बी. हेस ्ाांना ह्ा सांस्थेिे सदस्् होण््ासाठी
ववनांिी केली. पण त््ाांनी नकार हदला. कारण अमेररकेि कधीही
्ुद्ध होणार नाही असा बहुिाांश लोकाांिा ठाम ववश्वास
होिा. पण क्लारा रेड क्रॉस सांस्थेअांिगटि
आपत्िीतनवारणािे का्ट करण््ासाठी आग्रही राहहली.
तिने िूकां प, पूर, दषु्काळ, वणव,े वादळे अशा नैसचगटक
आपत्िीग्रस्ि पीडडिाांसाठी काम करणे सुरु केले.

१८८१ मध््े क्लाराने अन्् काही लोकाांच््ा मदिीने ‘अमेररकन
असोलसएशन ऑफ द रेड क्रॉस’ ्ा सांस्थेिी स्थापना केली.
ह्ा सांस्थेिी पहहली अध््ि म्हणून तििी तन्ुक्िी झाली.
काही वषाटनांिर व्ाच््ा साठीि असिाना क्लारा जॉन्सटाउन,
पेल्न्सदवेतन्ा ्ेथे आपत्िीतनवारणाच््ा कामासाठी गेली.
पाि हदवसाांपूवी तिथे शहराला उद्धवस्ि करणारा ि्ांकर पूर
्ेऊन गेला होिा. पाि महहने क्लारा तिकडिे थाांबली. एका
छोट््ा िांबूमध््े ररकाम््ा िोक््ािा टेबलसारिा वापर करून
िी हदवसरात्र गरजूांना मदि करि होिी. स्पॅतनश-अमेररकन
्ुद्धाि सैतनकाांिी सेवा-सुश्रुषा करा्ला िी घोडागाडीिून
्ुद्धिूमीवर पोिली. क््ुबामध््े ्ुद्धाि मरण पावलेद्ा व
हरवलेद्ा सैतनकाांच््ा मुलाांसाठी तिने अनाथाश्रम सुरु केले.

एक्क््ाण्णव््ा वषी क्लारािा मतृ््ू झाला. तििे पाचथटव
दफनासाठी ग्लेनएको, मेररलँडमधून पूवी राहि असलेद्ा नॉथट
ऑक्सफडट, मॅसॅच््ुसेट्स इथे आणण््ाि आले. तििा मिृदेह
घेऊन ्ेणाऱ््ा डा्व्हरने एक आठवण साांचगिली. ्ुद्धाि
त््ािे वडील िूप रक्िस्त्राव होऊन मरणासन्न अवस्थेि
पडले होिे, त््ावळेी क्लाराने त््ाांिे प्राण वािवले होि.े
त््ाांिा मुलगा म्हणून उपकारािून ऋणाईि होण््ािी छोटी
सांधी ह्ा तनलमत्िाने त््ाला लमळाली.



एलमली डडककन्सन
(१८३०-१८८६)

“कवििेचे पुमिक िाचले की मी अगदी थथजून जाि,े मग पेटिे
तनखारेदेखील माझ्या अंगाि ऊब आणू शकि नाहीि. मला
आंिरबाह्य हलिून टाकणारी एकमिे गोष्ट आहे िी म्हणजे र्क्ि
आणण र्क्िकवििा.”

-एलमली डडककससनने थॉमस िेसटिथा हहथगससन यांना ललहहलेल्या
पत्रािून.

एलमली अतिश् लाजाळू मुलगी होिी. िरीसुद्धा मॅसॅच््ुसेट्समधील
अॅमहस्टट शहराि राहणाऱ््ा ्ा मुलीला ववववध सहली, िळे आखण
पाट्ट्ाांिी सारिी आमांत्रणे ्ा्िी. पुस्िके आखण शब्दकोश हेि तििे
सवाटि जवळिे सवांगडी होिे. एलमलीला िाांगले लशिणदेिील लमळाले.
तिने सहा वषे अॅमहस्टट अकादमी मध््े धडे चगरवले. नांिर तिने माउां ट
होलीओक महहला ववद्ाल्ाि प्रवेश घेिला. एलमलीला ्ा
ववद्ाल्ािील वािावरण फारसे आवडले नाही. तिथे मुलीांना
सावटजतनक का्टक्रमाांमध््े आपद्ा धालमटक श्रद्धेववष्ी िाष््
करण््ास साांचगिले जा्ि.े त््ामुळे एका वषाांिि एलमली घरी
परिली.

बालपणीिी ल्जवलग मैत्रीण, सोकफ्ा हॉलांडच््ा आकल्स्मक मतृ््ूने
एलमलीला फारि मोठा धक्का बसला. हळूहळू िी जगापासून अललप्ि
होऊ लागली. िी अधूनमधून कॉ ांगे्रसिे सदस्् असलेद्ा आपद्ा
वडडलाांना िेटा्ला वॉलशांग्टन डी.सी.ला जा्िी. व्ाच््ा ववशीि
असिाना कफलाडले्दफ्ालाही तििे जाणे व्हा्िे. नांिर िी डोळे
िपासून घेण््ासाठी बॉस्टनला िक्कर टाकि असे. पण िरीही िी
जगापासून िुटि िालली होिी. तििा स्विाव हदवसेंहदवस एकलकोंडा
होि िालला होिा.

हळूहळू तिने घरािून बाहेर जाणे पूणट बांद करून टाकले. तिला िेटा्ला
आलेद्ा पाहुण््ाांना बघा्िी देिील तिला इच्छा नसे. बबिारे पाहुणे
बांद दाराआडूनि तिच््ाशी सांवाद साधण््ािा प्र्त्न करीि. एकदा
तिने घरािाली िेळणाऱ््ा मुलाांसाठी गरमागरम ल्जांजरब्रेड असलेली
टोपली खिडकीिून िाली सोडली. मुलाांनी हसि खिदळि स्वाहदष्ट
ल्जांजरब्रेड मटकावले. िे कुां पणावर िढून ल्जांजरब्रेड देणाऱ््ा मुलीला
पाहण््ािा प्र्त्न करि. पण त््ाांना िी क्वचििि नजरेस पड.े जेव्हा
त््ाांना तििे दशटन होई िेव्हा का्मिां िी पाांढऱ््ा कपड्ाांमध््े अस.े
तिने दसुरे रांग वापरणे सोडून हदले होिे. एलमली तििे कपडे लशवणाऱ््ा
लशांप््ासमोरसुद्धा जाि नसे. एलमलीिी बहीण लॅववतन्ाि तििे कपडे



लशवून आणी. दोघी बहहणी एकत्रि राहि. त््ाांिा एकमकेीांवर
िूप जीव होिा. पण एलमलीिे स्विःिेि एक प्रगदि आखण
पररपूणट असे ववश्व होि.े ब्रेड िाजणे , झाडाांना पाणी घालणे ,
स्व्ांपाक करणे अशी दैनांहदन कामे करि असिाना िी
कागदाच््ा कपट््ावर, वतृ्िपत्राच््ा समासामध््े कवविा
ललहहि अस.े त््ानांिर िी िोलीि बसून त््ा कवविा शाईपेनाने
नीट ललहून काढी. ्ा कवविाांिे गठे्ठ लशवून तिने छोटी पुस्िके
बनवली होिी. ही पुस्िके तिने एका कुलुपबांद पेटीि घालून
कपाटाि लपवून ठेवली होिी.

तिच््ा कवविा असाधारण, आश्ि्ाटिा धक्का देणाऱ््ा आखण
अप्रतिम होत््ा. तनसगट, प्रेम, मतृ््ू, देव ्ा ववष्ाांवर तिने
अनेक कवविा ललहहद्ा. आपद्ा िीक्ष्ण नजरेने िी
तनसगाटिले बारकावे अिूक हटपि असे. एलमलीच््ा कवविा
बहुिाांश वेळा लहान असि. िी आत्मववश्वासाने आपद्ा
कवविाांसाठी ववववध आकृतिबांध वापरून बघा्िी. ्मक
आखण ववरामचिन्हाशी िेळा्िी. उदाहरणादािल तिने
माांजरीवर ललहहलेली ही एक कवविा –

तिला पािरू हदसलां - िी खिदळली
जलमनीवर घेिली लोळणआखण दबा धरून बसली
तनघाली पुढे - दबकि दबकि -
तिच््ा डोळ््ाांच््ा बाहुद्ा – ववस्फारलेद्ा –

पोटाि िूक – डोळ््ािआग
दाि लशवलशवलेले –िाण््ासाठी
घेिली उडी पण पािरू पसार
बबिारी मनी - इलाजका्

डोळ््ाि मेजवानीिे स्वप्न
िोंडािून टपकणारी लाळ
िोंडिा घास – उडून गेला
गेले प्र्त्न वा्ा

अॅमहस्टटमधले आ्ुष्् शाांि िरीही समदृ्ध होि.े दैनांहदन कामे
आखण पत्रलेिन करण््ाि वेळ कसा तनघून जाई कळा्िे
नाही. एलमलीिी पत्रे आजही उपलब्ध आहेि. आपद्ा
पत्राांमध््े िी एका मोहक, आकषटक आखण बुवद्धमान
मैबत्रणीसारिी िासिे. एलमली तििा कुत्रा, कालोला घेऊन

दरूवर िटका्ला जा्िी. आई आजारी असिाना तिने तििी
मनापासून सेवा केली. कवविा िर तििी आ्ुष््िरािी सोबिी
होिी.

एलमली क्वचििि कोणाला आपद्ा कवविा दािवा्िी. तिच््ा
कडक लशस्िीच््ा वडडलाांनी िर तििी एकही कवविा वािली नाही.
प्रलसद्ध लेिक आखण समीिक थॉमस वेन्टवथट हहचगन्सन
्ाांच््ाशी एलमलीिा तन्लमि पत्रव््वहार होई. त््ाांनी तिच््ा
काही कवविा वािद्ा होत््ा. हहचगन्सन ्ाांनी एलमलीला तिच््ा
कवविा प्रकालशि करण््ापासून परावतृ्ि केले. िे एलमलीमधली
प्रतििा ओळिू शकले नाहीि. नांिर कदाचिि त््ाांनी आपले मि
बदललेही असेल. पण त््ाांच््ा शब्दाांनी एलमली नाउमेद झाली.
आपद्ा ह्ािीि तिने स्वि:च््ा केवळ सािि कवविा प्रकालशि
केद्ा.

एलमलीच््ा मतृ््ूनांिर तिच््ा कपाटाि लॅववतन्ाला एलमलीने
छोट््ा छोट््ा वह्ाांमध््े ललहून ठेवलेद्ा जवळपास १,८००
कवविा सापडद्ा. कवविाांिी सांख््ा बघून तिला आश्ि्ाटिा
धक्का बसला. एलमलीच््ा प्रतििेिी तिला िात्रीि पटली. ्ा
कवविा प्रकालशि करणे आखण जगासमोर आणणे ्ासाठीि
लॅववतन्ाने आपले आ्ुष्् वाहून घेिले. तिच््ा अथक
पररश्रमामुळेि आज एलमली डडककन्सन अमेररकेिील महानआखण
अस्सलकवत्त्रीांपैकी एक गणली जािे.



मेरी कॅसट
(१८४४-१९२६)

“मी तिथे जायचे आणण काचेिर नाक घासून पलीकडची थचत्रं
डोळयांम्ये साठिायचा प्रयत्न करायचे. त्या थचत्रांनी माझं
आयुष्यच बदलून टाकलं. अशा असामासय कलेच्या मी अनके िषा
शोधाि होिे.”

- मेरी कॅसटचे एडगर देगासच्या कलेविषयीचे उद्गार

चित्रकाराने ब्रश रांगाि बुडवला िशी साि वषाटिी लहानगी मेरी डोळे
ववस्फारून पाहि राहहली. मेरीिे िीन िाऊ अलेक्झाांडर, गाडटनर,
आखण रॉबी ्ाांिे पोटे्रट काढण््ासाठी िास चित्रकाराला बोलावण््ाि
आले होि.े मेरीलाही त््ाांच््ासोबि आपले चित्र काढून घ््ा्ला
आवडले असिे. पण त््ा चित्रकाराला चित्र काढिाना बघणे आणिी
उत्कां ठावधटक होिे. त््ाच््ा कुां िद्ाच््ा फटकाऱ््ाांनी कॅनवास जणू
ल्जवांि झाला होिा. मेरी पहहद्ाांदाि एिाद्ा चित्रकाराला बघि
होिी. तिच््ा नकळि तििी ्ा कलेच््ा हदशेने वाटिाल सुरु झाली
होिी.

मेरी आपद्ा िार िावांडाांसोबि पेल्न्सदवेतन्ा मधील अॅलेघेनी
शहराि राहा्िी. पोटे्रटच््ा प्रसांगानांिर थोड्ाि हदवसाांनी तििे
कुटुांब पॅररसला राहा्ला गेले. मेरीला तिथे लुवर सारिी प्रलसद्ध
सांग्रहाल्े बघा्ला लमळाली. नांिर िे जमटनीि गेले. पण तिथे रॉबी
प्रिांड आजारी पडला आखण त््ािा मतृ््ू झाला. दःुिाि बुडालेले
मेरीिे कुटुांब पुन्हा मूळ घरी परिले.

सोळा वषाांिी झाद्ावर मेरी पेल्न्सदवेतन्ा अकादमीमध््े
चित्रकलेिे धडे चगरवा्ला गेली. तिथे तिने मानवाकृत््ा कशा
रेिाटाव््ा ्ािा अभ््ास केला. ललओनदो दा ववांिी, रेम्ब्राांट आखण
टीटी्टच््ा कलाकृिीांिा अभ््ास करण््ासाठी आपण ्ुरोपला
जा्ला हवे असे मेरीला सारिे वाटे. केवळ हौशी कलाकार न राहिा
एक व््ावसात्क चित्रकिी म्हणून आपण नाव कमावले पाहहजे
असेही तिला वाटू लागले. मेरीिा हा वविार मात्र तिच््ा वडडलाांना
अल्जबाि पटला नाही. ‘्ापेिा िू मेलीस िर बरां होईल! मला ्ापुढे
िुझां िोंडसुद्धा बघा्िां नाही्े.’ िे ओरडले. पण मेरीने वडडलाांिी िूप
मनधरणी केली. अिेर आईला सोबि नेण््ाच््ा अटीवर त््ाांनी
मेरीला ्ुरोपला जाण््ािी परवानगी हदली.



पॅररस मध््े मेरीला ववववध नावाजलेद्ा कलाकाराांच््ा हािािाली
लशका्ला लमळाले. जेव्हा ‘अ मनॅ्डोललन प्ले्र’ ्ा तिच््ा चित्रािी १८६८
च््ा पॅररस सलोन प्रदशटनासाठी तनवड झाली िेव्हा िर तििा आनांद
गगनाि मावेनासा झाला. नांिर तििी आणिी बरीि चित्रे सलोन कडून
तनवडली गेली. सलोन हे फ्रान्समधले सवाटि प्रलसद्ध चित्रकला व मूिीकलेिे
प्रदशटन होि.े सिराव््ा शिकापासूनि सलोनच््ा प्रदशटनासाठी आपद्ा
कलाकृिीिी तनवड व्हावी हे प्रत््ेक िरुण चित्रकारािे स्वप्न असा्िे.

नांिर मेरीिी फ्रें ि कलाकार एडवडट देगासशी ओळि झाली. त््ािी चित्रे
बघून चित्रकलेववष्ीिा तििा दृष्टीकोनि बदलून गेला. त््ा दोघाांिी घट्ट
मैत्री झाली, जी िाळीस वषे अिूट राहहली. देगासपासून प्रेरणा घेऊन
ठसठशीि, रेिीव आकार आखण गडद, कफकट रांगछटा वापरून मेरी
चित्रकलेमध््े प्र्ोग करून पाहू लागली. तिने आपली चित्रे सलोनच््ा
प्रदशटनासाठी पाठवणे बांद केले. इम्प्रशेतनस्ट म्हणूनओळिद्ा जाणाऱ््ा
आधुतनक चित्रकाराांच््ा गटाबरोबर िी प्रदशटने िरवू लागली. त््ाांिे रुां द,
फारसे आिीव-रेिीव नसणारे फटकारे आखण कफकट रांगाांिे कॅनवास ्ाांिी
कला समीिक बऱ््ािदा खिदली उडवा्िे.

इम्प्रेशतनस्ट गटाने तनवडलेले चित्राांिे ववष् हे समीिकाांच््ा सवाटचधक
टीकेिा ववष् ठरले होि.े ऐतिहालसक पात्रे आखण पुराणािद्ा कथा सोडून
हे कलाकार रोजच््ा आ्ुष््ािले प्रसांग रांगवा्िे. मेरीने जेव्हा ्ा
गटाबरोबर काम करा्ला सुरुवाि केली िेव्हा हािमागावर कापड
ववणणाऱ््ा बहहणी, सिागहृाि बसलेली एक िरुणी असे तििे सुरुवािीच््ा
चित्राांिे ववष् होिे. नांिर तिने छोट््ा मुलीला अांघोळ घालणारी बाई,
आईिा िेहरा कुरवाळणारे बाळ, आपद्ा गुटगुटीि बाळाला माांडीवर
घेऊन नाव वदहवणारी आई अशा अनेक ववष्ाांवर चित्रे काढली. मेरीने
कधी कामािे कां त्राट घेिले नाही. आपले आई-वडील, िावांड,े लमत्र-मैबत्रणी
्ाांना बघूनि िी चित्रे रेिाटा्िी. तिच््ा चित्राांमधून लहान मुलाांबद्दलिी
ओढ सिि हदसि असली िरी मेरी स्विः कधी आई बनू शकली नाही.
‘आपद्ा कलेसाठी कोणिाही त््ाग करण््ािां सामर्थ्ट प्रत््ेक स्त्री
चित्रकिीमध््े असलां पाहहजे.’असे तिने एका मुलाििीदरम््ान साांचगिले
होि.े एकाि वेळी कलाकार म्हणून नाव कमावणे आखण कुटुांबािी
देििाल करणे हे स्त्री चित्रकिीसाठी अशक््प्रा् असे काम आहे हेि
कदाचिि तिला ्ािून साांगा्िे असावे.

काही वषाांमध््ेि मेरीने एक प्रचथि्श चित्रकिी म्हणून नाव कमावले.
कलाकार जगिामध््े मेरी कॅसटिे नाव सवटदरू पोहोिले. लशकागो वदडट
कोलांबब्न एक्स्पोखझशनच््ा महहलाांसांदिाटिील इमारिीवर बारा फूट रुां द
आखण अठ्ठावन्न फूट लाांबीिे म््ुरल बनवण््ासाठी तिला आमांबत्रि
करण््ाि आले. मेरीच््ा किृटत्वाने तििे वडीलही िककि झाले. ‘कलाकार
ववश्वासोबिि जनसामान््ाांप्ांिसुद्धा मेरीिे नाव पोहोिलेआहेआखण हे

नाव सहजासहजी पुसले जाऊ शकि नाही. जोप्ांि मेरी चित्रे
काढि राहणार आहे िोप्ांि हा नावलौककक वाढिि जाणार
आहे.’ अशा शब्दाि त््ाांनी मेरीिी पाठ थोपटली. मेरीने
पॅररसच््ा बाहेर एक िलेमोठे घर ववकि घेिले. तिथे तिने चित्रे
काढली, गुलाबाांिी बाग फुलवली आखण आपले आई-वडील व
लमत्र-मैबत्रणीांसोबि मजेि हदवस घालवले.

मेरीने एक चित्रकिी म्हणून ्ुरोपमध््े आ्ुष्् व््िीि केले
असले िरी िी स्विःला का्मि अमेररकन म्हणवून घ््ा्िी.
आखण आपद्ा माििृूमीमध््े दजेदार कलाकृिीांिा आखण
प्रदशटनाांिा िुटवडा असावा ्ािी तिला नेहमी िांि वाटा्िी.
तिने आपद्ा कुटुांबब्ाांना आखण अमेररकन दोस्िाांना
अलिजाि कलेिे नमुने गोळा करा्ला आखण िे ववववध
प्रदशटनाांमध््े पाठवा्ला मदि केली. िरुण चित्रकाराांना ्ा
प्रदशटनाांमधून प्रेरणा लमळेल असे तिला वाटि होिे. तिला
स्विःला आपद्ा आ्ुष््ािी हदशा अशा चित्रप्रदशटनाांमधूनि
िर लमळाली होिी.

मेरीला ब््ाऐांशी वषाांिे दीघट आ्ुष्् लमळाले. अधू डोळे धोका
देईप्ांि िैलरांग, पेस्टदसआखण इिर माध््मे वापरून िी चित्रे
काढिि राहहली. चित्रकलेिे काम नाईलाजाने थाांबवावे लागले
िेव्हा तिने दसुऱ््ा प्रश्नाांमध््े आपले मन गुांिवले. त््ावेळी
अमेररकेमध््े िालू असलेद्ा महहला हक्क िळवळीमध््े
तिने सक्री् सहिाग नोंदवला. तिच््ा मतृ््ुच््ा काही हदवस
आधी तिने ललहहले होिे, ‘मला जे करा्िे होिे िे मी पूणटिः
करू शकले नाही. पण मी िाांगला लढा हदला असे मला वाटि.े’
लोकाांनी म्हटले, “मेरी, ही लढाई िू ल्जांकलीस.”



हेलन केलर
(१८८०-१९६८)

“माझ्या अखेरच्या श्िासापयिं मी हदव्यांगांची सेिा करीि राहीन.”

- हेलन केलरने तिच्या १८ व्या िाढहदिशी पत्रकाराला हदलेल्या
मुलाखिीिून

कॅप्टन केलर आखण त््ाांिी पत्नी िापाने फणफणलेद्ा िान्ह्ा
हेलनला पाहून काळजीि पडले होिे. डॉक्टराांिे सगळे प्र्त्न करून
झाले. पण बाळाला काही गुण ्ेि नव्हिा. बाळआिा काही फार जगू
शकणार नाही अशी िीिी त््ाांना वाटि होिी. िेवढ््ाि एिादा
िमत्कार व्हावा िशी हेलनिी िब््ेि िरािर सुधारू लागली. पण
ददैुवाने त््ा आजारपणाि तििी दृष्टी गेली आखण बहहरेपण आले.
तििे पुढिे सारे आ्ुष््आिा अांध:कारम्आखण तनशब्द झाले होि.े

टस्कल्म्ब्ा, अलाबामामधील हेलनिे सुरुवािीिे हदवस फार िडिर
होि.े हेलन कुशाग्र बुध्दीिी होिी पण आलेद्ा पररल्स्थिीमुळे तििी
प्रिांड चिडचिड व्हा्िी. पळिाना आखण िेळिाना िी सारिी
पडा्िी नाहीिर कशाला िरी धडका्िी. इिर मुले तिला घाबरुन
असा्िी कारण िी त््ाांना मारा्िी, त््ाांिी िेळणी िोडून
टाका्िी. तिच््ा सहाव््ा वाढहदवसाला आईने छानसा केक
बनवला होिा. केकच््ा वासाने िी जवळ आली आखण हािाने केक
चिवडून िसाि िोंडाि कोंबू लागली. आईने केकिा िाांगला िाग
बाजूला करा्िा प्र्त्न केला िर हेलनने रडून-ककां िाळून गोंधळ
घािला. आईने तिला शाांि करा्िा प्र्त्न केला िेव्हा िी रागाने
बाहेर पळाली आखण काटेरी झडुुपाि जाऊन आदळली. तिच््ा
वाढहदवसािा पूणट वविका झाला. आिा मात्र तिच््ा आईबाबाांना
कळून िुकले की हेलनला साांिाळा्ला कुणाच््ािरी मदिीिी गरज
आहे.

ह्ा घटनेनांिर काही हदवसाांनी िे सगळे वॉलशांग्टन डी.सी.ला गेले.
तिकडे हेलनिी िेट टेललफोनिा शोध लावणाऱ््ा अलेक्झाांडर ग्राहम
बेल ्ाांच््ाशी झाली. डॉ. बेल ह्ाांनी िूप वषे मूकबचधर लोकाांसाठी
काम केले होि.े त््ाांनी हेलनला माांडीवर घेिले. तिने त््ाांच््ा दाढीला
हाि लावला आखण त््ाांच््ा खिशािील घड्ाळ स्विःच््ा
गालाजवळ नेले. तिला घड्ाळाच््ा काट््ािी हटक हटक जाणवली.
डॉ. बेल ह्ाांनी हेलनच््ा आईबाबाांना बोस्टनमधील अांध व बहहऱ््ा
मुलाांना लशकवणाऱ््ा ववशेष शाळेबद्दल साांचगिले. िे कदाचिि
हेलनला लशकवण््ासाठी एिादा लशिक देऊ शकिील असा सदला



हदला. लवकरि अनॅ सुलेवान नावािी िरुण लशक्षिका हेलनला
लशकवण््ासाठी घरी रुजू झाली. अॅनही आधी दृल्ष्टहीन होिी. एका
शद्चिककत्सेने तििी दृष्टी परि आली होिी. हेलनिी लशकवणी सुरु
झाली. तिने हेलनच््ा हािाि बाहुली हदली आखण तिच््ा दसुऱ््ा
हािावर बोटाांनी D-O-L-L (डॉल) ही अिरे चगरवली. बोटाांनी हािावर
चगरवलेद्ा ्ा अनोळिी आकाराांनी सुरुवािीला हेलन गोंधळली पण
लवकरि तिने ही अनोिी पध्दि आत्मसाि केली. माांजरीशी िेळिाना
तिच््ा पाठीवर हेलनिी बोटे कफरवून अॅनने C-A-T (कॅट) ही अिरे
काढली. C-A-K-E (केक) म्हणजे िाण््ािा िववष्ट पदाथट िर दधु वपिाना
M-I-L-K (लमदक) ही अिरे लशकवली. आपणशब्द लशकिो आहोि हे मात्र
हेलनच््ा गावीही नव्हि.े

हेलनिे लमस अॅनबरोबरिे हदवस अदिुिरम्् होिे. हेलनला अॅनने
हदलेले सुई, दोरा, मणी ह्ािे िेळ आवडा्ि.े तिच््ाबरोबर जांगलाि
िाला्ला ककां वा घोड्ावर रपेट मारा्ला हेलनला िूप मजा ्ा्िी. पण
लमस अॅन अतिश् लशस्िवप्र् होिी. हेलनिे पूवीसारिे टेबलािोविी
कफरि कुठद्ाही िाटलीिून कसेही घास कोंबून जेवणे तिने पूणट बांद
केले. त््ाऐवजी एकाि हठकाणी िुिीि बसून माांडीवर व््वल्स्थि
रुमाल अांथरून िमच््ािे जेवा्िे अशी िाकीद हदली. अशा तन्माांिा
हेलनला िूप राग ्ा्िा. त््ामुळे िी लमस अॅनला कधी कधी मारा्िी.
एकदा िर तिने लमस अॅनला एका िोलीि कोंडले आखण त््ा िोलीिी
िावी लपवून ठेवली.

एके हदवशी दोघी पाण््ाच््ा पांपापाशी थाांबद्ा. अॅनने पांप ओढला आखण
हेलनला नळािाली हाि पकडा्ला साांचगिले. अॅनने तििा दसुरा हाि
हािाि घेिला आखण W-A-T-E-R (वॉटर) ही अिरे काढली. अिानक
हेलनिा िेहरा उजळला. तिने स्विः W-A-T-E-R िी अिरे अनेकवेळा
काढून बतघिली. अॅनने जलमनीला हाि लावला आखण G-R-O-U-N-D
(ग्राऊां ड)ही अिरे काढली. अिानक हेलनला उमगले की जी अिरे िी
चगरवि होिी िे शब्द आहेि आखण िे शब्द म्हणजे एिादी वस्ि,ू प्राणी,
माणूस ककां वा अन्् काहीिरी आहे. तिने अॅनकडे बोट दािवले आखण
अॅनने अिरे ललहहली T-E-A-C-H-E-R (टीिर)जे अॅनिे नवीन नाव बनले.
त््ा रात्री हेलनने पहहद्ाांदा अॅनच््ा गालावरआनांदाने ओठ टेकवले.

नांिर अॅनने हेलनला ब्रेल ललपी लशकवली म्हणजेि कागदावर हटांबापासून
बनवलेद्ा अिराांवर बोटे कफरवून कसे वािा्िे िे लशकवले. जसजशी
हेलन नवनवीन गोष्टी लशकू लागली, तििा स्विःवर िाबा आला. िी
कपडे घालणे, बबछाना ि्ार करणे, िेळणी उिलणे अशी स्विःिी काही
कामे स्विः करु लागली. हळूहळू िी बोला्लाही लशकली. अथाटि िूप
सावकाशआखण प्र्त्न करूनि तिला बोला्ला जमि होिे. िीआपली

बोटे बोलि असणाऱ््ा व््क्िीच््ा ओठाांवर ठेवा्िी आखण त््ाच््ा
ओठाांिा आकार आखण हालिालीांिे अनुकरण करण््ािा प्र्त्न
करा्िी.

हेलनला आिा न््ू्ॉकट च््ा राईट-हुमासन शाळेि िसेि कें बब्रज
मुलीांच््ा शाळेि एक आदशट ववद्ाचथटनी म्हणून सगळे ओळिू
लागले. िूप प्र्त्न केद्ावर १९०० साली एकदािा तिला
रेडक्लीफ्फ महाववद्ाल्ामध््े प्रवेश लमळाला. लमस अॅन तिच््ा
शेजारी बसा्िी आखण प्रोफेसर जे लशकवा्िे िे हेलनच््ा हािावर
ललहा्िी. इांल्ग्लश तििा सगळ््ाि आवडिा ववष् होिा. तिने
ललहहलेद्ा अनेक लेिाांना प्रलसध्दी लमळाली. एका मालसकाने तििा
जीवन प्रवास ललहहण््ासाठी मानधनािा प्रस्िाव ठेवला.
रेडक्लीफ्फमधील लशिण १९०४ मध््े पूणट झाद्ावर हेलनआखण अॅन
बॉस्टनजवळील रेन्थम शहराि राहू लागद्ा. दरम््ान अॅनिे लग्न
जॉन मेसीशी झाले. िो हेलनिा रेडक्लीफ्फ कॉलेजमधला लशिक
होिा. आिा तिघेही एकत्र राहू लागले.

हेलनने अांध आखण बहहऱ््ा लोकाांना व््ाख््ाने द्ा्ला सुरुवाि केली.
तिच््ा प्र्त्नाांमुळे अांधआखण बहहऱ््ा लोकाांना लशिण देणाऱ््ा अनेक
सांस्था स्थापन झाद्ा. जास्िीि जास्ि पुस्िके ब्रेलमध््े प्रकालशि
करणे हे तििे ध््े् बनले होि.े तिच््ा अथक पररश्रमािून राष्ट्री्
अांध पुस्िकाल्ािी स्थापना झाली.

अमेररकन फाऊां डशेन फॉर द ब्लाईंड स्थापन झाद्ावर हेलनने
जोमाने आपले का्ट तिकडे िालू केले. लवकरि हेलनिी आई वारली
आखण पाठोपाठ अॅनिाही मतृ््ु झाला. दोघीांच््ा जाण््ाने हेलन पार
ििून गेली.

िरीही तििे काम जोराि िालूि होिे. १९४१ मध््े दसुऱ््ा महा्ुद्धाि
अमेररका सहिागी झाली िेव्हा राष्ट्राध््ि फँकललन रूझवेदटनी तिला
्ुद्धाि दृष्टी गमावलेद्ा सैतनकाांसाठी काम करण््ािी ववनांिी केली.
सां्ुक्ि राष्ट्र सांघाने सुरु केलेद्ा “हेलन केलर ववश्व अलि्ान” बद्दल
तिला स्वि:िा अलिमान वाटला. त््ामुळे आिा अनेक देशािद्ा अांध
आखण बहहऱ््ा मुलाांना मदि लमळेल असे तिला वाटले. १९६८ मध््े
हेलन केलरिे तनधन झाले, िोप्ांि आत्मसन्मान आखण लशिणािी
तििी िळमळआखण िळवळजगिराि फोफावली होिी.



एलेनॉर रूझवेदट
(१८८४ – १९६२)

“अखेर िैस्श्िक अथधकारांची सुरुिाि होिे िरी केव्हा?
जेव्हा छोट्या छोट्या जागी, आपल्या घराच्या आजूबाजूला
प्रत्येक व्यक्िीच्या िैयस्क्िकआयुष्याि...प्रत्येक पुरुष, मत्री आणण
मुले मागणी करिाि समान सयाय, समान संधी आणण भेदाभेद
नसलेल्या आत्मससमानाची...”

-एलेनॉर रूझिेल्टने संयुक्ि राष्र सभेम्ये केलेल्या भाषणामधून

आजीबाई! एलेनॉरिी सुांदर आई तिला ह्ाि नावाने हाक मारे.
एलेनॉर होिीही िशीि....गांिीर आखण लाजाळू. आई एलेनॉरवर
बरेि वेळा नाराज असा्िी. िी एलेनॉरला म्हणा्िी, “िू
हदसा्ला िाांगली नाहीस िर तनदान व््वल्स्थि राहण््ािा-
वागण््ािा प्र्त्न कर.” एलेनॉरला आपले प्रेमळ बाबा मात्र िूप
आवडि. पण कधीकधी बाबाांिे वागणे तिला ववचित्र वाटे. आपले
बाबा दारूडे आहेि हे काही वषाांनी एलेनॉरला कळाले. दारूच््ा
नशेि िे काहीही बरळि, वेड्ासारिे वागि. तिच््ा व्ाच््ा
दहाव््ा वषी आईबाबा आखण छोटा िाऊ देवाघरी गेले.

त््ानांिर एलेनॉर आखण तिच््ा मोठ््ा िावाला हॉलआजीने
वाढवले. एलेनॉर आपद्ा िुसड्ा आजीला िुश ठेवण््ािा िूप
प्र्त्न करे पण आजीला काही तिच््ाबद्दल फार ओलावा नव्हिा.
इांग्लांडमधील अॅलन्सवूडच््ा मुलीांच््ा शाळेि प्रवेश घेिद्ावर
तिला आजीपासून सुटका झाद्ासारिी वाटली. इांग्लांडमधील तििे
हदवस आनांदाि गेले. शाळेच््ा सांिालक मॅडमेोझाल सूवेस्टर तिला
समजून घेि आखण प्रोत्साहन देि. तिथे तिला िूप मैबत्रणी
लमळाद्ा. अमेररकेि िी परिली िो एक नवा आत्मववश्वास
घेऊनि.

काहीही न करिा आरामाि आ्ुष्् जाईल इिकी गडगांज सांपत्िी
एलेनॉरला आपद्ा पूवटजाांकडून लमळाली. परांिु ज्ािून समाधान
लमळेल असे काम करा्िे तिच््ा मनाि पक्के होि.े त््ामुळे
न््ू्ॉकट च््ा एका गरीब वस्िीिील शाळेि बबनपगारी लशिकािी
नोकरी तिने पकडली. तििे दरूिे नािेवाईक फँ्रकललन ह्ाांना हे
जेव्हा समजले िेव्हा एलेनॉरबद्दल त््ाांना कुिहूुल वाटले. हळूहळू
दोघाांमधील मैत्री वाढली आखण फॅ्रकललननी एलेनॉरला लग्नािी
मागणी घािली.



लग्नानांिरिे हदवस िूप व््स्ि होि.े दहा वषाटि एलेनॉरला सहा मुले
झाली. त््ािील एक बाळ लगेिि दगावले. एलेनॉर सिि कामाि
असे. मुलाांिे पालन पोषण आखण नवऱ््ाच््ा व््वसा्ाि मदि ह्ाि
िी पार गुांिून गेली होिी. फँकललननी का्द्ािे लशिण घेिले आखण
न््ु्ॉकट िे लसनेटर म्हणून आपद्ा राजकी् कारककदीला सुरवाि
केली. नांिर राष्ट्राध््ि वुड्रो ववदसननी त््ाांिी नेमणूक नौसेनेिे
सहा्क सचिव म्हणून केली आखण रूझवेदट कुटुांब वॉलशांग्टन डी.सी.
ला राहा्लाआले.

वॉलशांग्टनला आद्ावर एलेनॉरच््ा नव््ा आ्ुष््ािी सुरुवाि झाली.
पहहद्ा महा्ुध््ाि तििी रेडक्रॉस सांस्थेमध््े सांिालक म्हणून
नेमणूक झाली. रेडक्रॉस सांस्था हजारो सैतनकाांच््ा िाण््ा-वपण््ािी
काळजी घेि असे. ्ुद्ध सांपद्ावर तिने महहला मिाचधकार सांस्थेमध््े
काम केले आखण महहलाांच््ा का्द्ाबद्दल लेिन केले. १९२१ मध््े
तिच््ा पिीला पोललओने अपांगत्व आले. एलेनॉरने त््ािी िूप सेवा
केली पण पोललओने फँकललनिे दोन्ही पा् तनकामी झाले आखण
पा्ाांना धािूिे ब्रेसेस लावावे लागले. तिच््ा सासूबाईंना वाटे की
फँकललनने राजकारण सोडून घरी आराम करावा. फँकललनच््ा
राजकी् महत्त्वाकाांिेला तिने प्रसांगी सासूच््ा ववरुद्ध जाऊन
प्रोत्साहन हदले.

लोकाांच््ा मनाि फँकललनिी उत्िम प्रतिमा ठसावी ्ासाठी एलेनॉर
पिीच््ा कामाबद्दलिी िाषणे महहला मिदाराच््ा मेळाव््ाि देऊ
लागली. तिच््ा मेहनिीला ्श लमळाले आखण फँकललन न््ु्ॉकट च््ा
गव्हनटरपदी तनवडून आले. एलेनॉर िुरुां गाांना आखण वेड्ाांच््ा
इल्स्पिळाना िेटी देऊन ्ा्िी आखण तिथद्ा पररल्स्थिीिा
वतृ्िाांि फँकललनला द्ा्िी. िी जणू काही फँकललनिे ‘पा्’ बनली
होिी. त््ािबरोबर िी एका मुलीांच््ा शाळेिआठवड्ािले काही हदवस
लशकवा्ला जाि असे. त््ा शाळेिी िी सांस्थापक सदस््ही होिी.
१९३२ मध््े फँकललन रुझवेदट राष्ट्राध््ि झाले िेव्हा आपली ही
सामाल्जक का्े सोडावी लागिील म्हणून तिला थोडे वाईट वाटले. िी
राजधानीि आली. सळसळिा उत्साह, बुवद्धमत्िा, नैतिकिा, कनवाळू
वतृ्िी अशा अनेक गुणाांनी सांपन्न अशी राष्ट्रािी प्रथम महहला
आिाप्ांि राष्ट्राने कधी पहहली नव्हिी.

एिाद्ा कुशल ्ोदध््ाप्रमाणे िी सरकारी कामािे परीिण
करण््ासाठी हजारो मैलािा प्रवास करे. आखण पिीच््ा कामासाठी
उप्ोग व्हावा ह्ासाठी त््ा िेटीवर वतृ्िाांि ि्ार करे. गरीब,
वांचिि आखण शोवषि लोकाांच््ा अचधकारासाठी तिने िूप काम केले.
त््ाांच््ा प्रश्नाांना वािा देण््ासाठी हठकहठकाणी जाऊन तिने िाषणे
केली. विटमानपत्र,े रेडडओ अशा माध््मािून अमेररकेच््ा
कानाकोपऱ््ाप्ांि तिने त््ाांच््ा समस््ा पोिवद्ा.

वणटिेदाने ग्रासलेद्ा दक्षिण िागाि जेव्हा िी एका
कॉन्फरन्ससाठी गेली होिी िेव्हा काळे-गोरे एकत्र बसू शकि
नाहीि असे तिला साांचगिले गेले. तिने सरळआपली िुिी उिलली
आखण काळ््ा लोकाांमध््े जाऊन बसली. हा तन्मिांग आहे असे
पोललसाांनी साांचगिद्ावर िी काळे आखण गोरे ह्ाांच््ा मधोमध
बसली.

फँकललनच््ा मतृ््ुनांिरही तिने आपले काम सुरूि ठेवले.
राष्ट्राध््ि हरी त्रुमाननी तिला अमेररकेकडून सां्ुक्ि राष्ट्र सांघािे
प्रतितनचधत्व करण््ासाठी प्रेररि केले. कारण तिच््ा प्र्त्नामुळेि
िर सां्ुक्ि राष्ट्र सांघाने वैल्श्वक मानवाचधकारािी अचधसूिना
अमलाि आणली होिी. १९५३ मध््े सां्ुक्ि राष्ट्र सांघािून तनवतृ्ि
झाद्ानांिरही एलेनॉर आपद्ा िाषणािून ववश्वशाांिीिा सांदेश
देण््ासाठी हठकहठकाणी प्रवास करि होिी. राष्ट्राध््ि जॉन
केनेडीनी शाांिीवाहहनीच््ा राष्ट्री् सदलागार सलमिीिी सदस््
म्हणून तििी तन्ुक्िी केली िसेि राष्ट्रपिीांच््ा महहला
आ्ोगािी प्रमुि म्हणूनही तििी नेमणूक केली. मानव
कद्ाणाच््ा बहुमूद् का्ाटबद्दल एलेनॉरला अनेक पुरस्कार
लमळाले. तिच््ा मतृ््ुनांिर तिच््ा एका समथटकाने म्हटलेआहे की
“अांधाराला दोष देि न बसिा तिने छोटीशी पणिी लावली आखण
त््ा हदव््ाच््ा प्रकाशाने सारे जग उजळून तनघाले.”



अॅमेलल्ा इ्रहाटट
(१८९७-१९३७)

“महहलांनीसुद्धा पुरुषांप्रमाणे िेगिेगळया गोष्टी करून पाहहल्या पाहहजेि. 
कदाथचि त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडिील. पण इिरांनी या अपयशाकडे एक

आव्हान म्हणून बतघिले पाहहजे.”

-जगप्रदक्षिणा घालण्याच्या शेिटच्या प्रयत्नाआधी अॅमेललया इयरहाटाने
आपल्या पिीला ललहहलेल्या पत्रािून

२० व््ा शिकाच््ा सुरुवािीला पळण,े उड्ा मारणे, मैदानी िेळ िळेणे
्ा मुलीच््ा जािीला शोिणाऱ््ा गोष्टी नाहीि असे मानले जाई. पण
पक्की टॉमबॉ् असलेद्ा अॅमेलल्ा मेरी इ्रहाटटने अशा गोष्टीांिी
कधीि पवाट केली नाही. तिला सगळे लाडाने लमली म्हणि. लमली
बाहुद्ाांसोबि कधीि िेळली नाही. तिला मुलाांसारिे मैदानी िेळि
िेळा्ला आवडा्िे. गोष्टीच््ा पुस्िकाांमधेही तिला साहसकथाि
आवडि. साहसी मुलाांच््ा वेगवेगळ््ा करामिी िी िान हरपून वािे.
गोष्टीिद्ा मुली मात्र अशी धमाल का करि नाहीि असा तिला नेहमी
प्रश्न पड.े कारण िी आखण तििी लहान बहहण म््ुरर्ल िूप मस्िी करि.
त््ाांिे आई-बाबा अॅमी आखण एडववन िूप प्रेमळ होि.े त््ाांनी आपद्ा
मुलीांना एकदम मोकळ््ा वािावरणाि वाढवले. एकदा लमली आपद्ा
आजोळी गेली होिी िेव्हा तिने आपद्ा िावांडाांसोबि घरामागच््ा
अांगणाि एक रोलर-कोस्टर बनवले. ्ा झोक््ािी पहहली प्रवासी अथाटि
लमलीि होिी.

लमलीला अभ््ासाि िाांगली गिी होिी. पदवीनांिर आिा पुढे का्
करा्िे हे अजून ठरि नव्हि.े १९१७ िा नािाळ साजरा करण््ासाठी
िी टोरोंटोमध््े लशकणाऱ््ा म््ुरर्लकडे गेली. अमेररका काही
महहन््ाांपूवीि पहहद्ा महा्ुद्धाि ओढली गेली असली िरी कॅनडामध््े
मात्र १९१४ पासूनि ्ुद्धािे वारे वाहू लागले होि.े ्ुद्धाि होरपळलेले
जिमी सैतनक पाहून अॅमेलल्ािे हृद् कळवळले. सैतनकाांिी सुश्रुषा
करण््ासाठी िी नसट म्हणून इल्स्पिळाि िरिी झाली. आपण वैद्की्
िेत्राि जावे असे तिला वाटू लागले. लॉस एांजललसमध््े राहणारे तििे आई-
वडील त््ावेळी िूप वै्ल्क्िक अडिणीांिा सामना करि होि.े अॅमेलल्ाने
आपद्ा पालकाांच््ा मदिीसाठी िडक लॉस एांजललसला धाव घेिली.

कॅललफोतनट् ामध््े ववमानाांच््ा प्रात््क्षिकाांनी अॅमेलल्ािे लि वेधून
घेिले. ्ुध्दकाळािील वैमातनक आिा नागरी सेवाांमध््े पैसे
लमळवण््ाच््ा सांधी शोधू लागले होिे. िे ववमान िालवण््ािे प्रलशिण
देि आखण साहसी प्रात््क्षिकेही करून दािवि. अॅमेलल्ाच््ा वडडलाांनी
एकदा ववमानािून एक फेरफटका मारण््ािी व््वस्था केली. त््ा
अनुिवानांिर अॅमेलल्ाने ववमान उडवण््ािे ववचधवि प्रलशिण घेण््ािा
तनश्ि् केला. तिने लगेि प्रलशिण वगाटि आपले नाव नोंदवलेआखण



प्रलशिण शुदक िरण््ासाठी एका टेललफोन कां पनीमध््े नोकरी धरली.
लवकरि अॅमेलल्ाला वैमातनकािे प्रमाणपत्र लमळाले. सिि
ववमानािून िरारी घ््ावी असे तिला वाटे. आिा िी वैमातनकासारिा
िाकी पॅन्ट, लेदर जॅकेट , हेदमेट आखण गॉगल असा पोशाि घालू
लागली. १९२१ मध््े तिने स्विःिे िासगी ववमानही ववकि घेिले.

पण ्ा िेत्राि अजूनही पुरुषाांिेि विटस्व होि.े अॅमी कफप्प्स गेस्ट
नावाच््ा एका श्रीमांि महहलेने मात्र हे चित्र बदलण््ािा तनश्ि् केला.
१९२७ मध््े िादसट ललांडबगट नावाच््ा वैमातनकाने एकट््ाने ववना
थाांबा अटलाांहटक समुद्र पार करण््ािा ववक्रम केला होिा. िादसट
ललांडबगटच््ा पराक्रमाने प्रिाववि झालेद्ा लमसेस गेस्टने त््ाच््ाि
पावलावर पाउल ठेवि एक धाडसी मोहीम आिली. तिच््ा कुटुांबब्ाांनी
मात्र ्ाला ठाम ववरोध केला. नाईलाजाने माघार घ््ावी लागद्ाने
लमसेस गेस्टने ही मोहीम मग अॅमेलल्ावर सोपवली.

कॅप्टन अॅमेलल्ाने आपली िूलमका िोि बजावली. पटापट तनणट्
घेिले. पण तिला अशा मोहहमाांिा फारसा अनुिव नसद्ाने ववमान
उडवण््ािे मुख्् काम तििा सहकारी पा्लट बबल स्टदटझनेि केले.
१७ जून १९२८ रोजी अॅमेलल्ा, बबल आखण मेकॅतनक लुई गॉडटन ्ाांनी
न््ूफाउां डलॅन्डमधून फ्रें डलशप नामक ववमानाने उडडाण केले. वीस िास
आखण िाळीस लमतनटाांनी वेदस मध््े ववमान सुिरूप उिरले. ्ा
पराक्रमाला लोकाांनी अिरशः डोक््ावर घेिले. अॅमेलल्ाला िूप
प्रलसद्धी लमळाली. सवटत्र जदलोष झाला. ज्ाांनी ्ा मोहहमेि फार
महत्त्वािी िूलमका बजावली होिी िे बबल आखण लुई मात्र ्ा
जदलोषाि मागेि राहहले ्ािी तिला िूप िांि वाटली. त््ाि हदवशी
अॅमेलल्ाने सांकदप सोडला, एकटी ववमानाने अटलाांहटक समुद्र पार
करून दािवेन!

फ्रें डलशपच््ा मोहहमेनांिर अॅमेलल्ाने, ल्जला आिा एई म्हणून
ओळिले जाई, ववमान उडडाणाबद्दल ललहा्ला आखण व््ािाने
द्ा्ला सुरुवाि केली. तिने ववमेन्स एअर डबी ्ा स्पधेि िाग घेिला
आखण एक ववमान कां पनी सुरु करा्ला देिील हाििार लावला. पण
पुन्हा आकाशाि िरारी घेण््ासाठी तििे मन आसुसले होि.े दरम््ान
तििे जॉजट पुत्नाम नावाच््ा सांपादकाशी लग्न झाले. तिच््ा
अटलाांहटक पार करण््ाच््ा स्वप्नाबद्दल जेव्हा तिने जॉजटला साांचगिले
िेव्हा त््ाने तिला िूप प्रोत्साहन हदले.

एईने ि्ारीला सुरुवाि केली. लॉकहीड वेगा ्ा तिच््ा िासगी
ववमानाला समुद्रापार घेऊन जाण््ासाठी िूपि सरावािी गरज होिी.
खिडकीिून िाली न बघिा फक्ि कॉकवपट मधील उपकरणाांवर नजर
ठेवि ववमान उडवण््ािा तिने कसनू सराव केला. अिेर २१ मे १९३२
रोजी तिने हाबटर गे्रस, न््ूफाउां डलँड ्ेथून उडडाण केले आखण एका
ऐतिहालसक मोहहमेिा शुिारांि झाला.

सुरुवािीिा प्रवास िाांगला झाला. पण हळूहळू काही िाांबत्रक अडिणी
उद्भवू लागद्ा. कॉकवपटमधील काही उपकरणे नीट काम करि
नव्हिी. समुद्रापासून ककिी उांिीवर आपण ववमान उडवि आहोि
्ािा थाांगपत्िा लागि नसिाना एईने दाट धुके आखण काळोिािून
कशीबशी वाट काढि पहहला टप्पा पार केला. पण हवामान
आणिीनि बबघडि िालले होिे. एईिे ववमान िुफानाि सापडले.
पाऊस आखण वाऱ््ाने तिला झोडपून काढले. लॉकहीड वगेामधली
आणिी काही उपकरणे बबघडली. पण एई डगमगली नाही. तिने
प्रवास िालूि ठेवला आखण आ्लांड मध््े सुिरूप ववमान उिरवले.
एईने पांधरा िासाांच््ा आि अटलाांहटक समुद्र पार करून दािवला! ्ा
ववक्रमी मोहहमेने तिला अमाप प्रलसद्धी लमळाली. पुढिे बरेि हदवस
तिला लांडन, रोम आखण पॅररसमधून ववववध राजघराण््ाांना आखण
आांिरराष्ट्री् मान््वराांना िेटण््ासाठी आमांत्रणे ्ेि होिी.
अमेररकेिे राष्ट्राध््ि हबटटट हूवर ्ाांना िेटण््ािा बहुमानही तिला
लमळाला.

१९३५ मध््े एईने दोन इांल्जने असलेले लॉकहीड इलेक्ट्रा नावािे
ववमान ववकि घेिले. आिा तिने वैमातनक जगिािील सवाटि मोठे
आव्हान पेलण््ािा तनश्ि् केला, ववषुववतृ्िावरून परृ्थवीला
प्रदक्षिणा घालण!े ववषुववतृ्िाच््ा उत्िरेकडच््ा बाजूने प्रदक्षिणा
घालण््ािा पराक्रम पूवी केला गेला होिा. पण कुठद्ाही महहला
वैमातनकाने मात्र ही कामचगरी आजिागा्ि केली नव्हिी.

अॅमेलल्ा आखण जॉजट अनेक महहने ि्ारी करि होि.े त््ाांनी
नकाशाांिा आखण हवामानािा अभ््ास केला. अॅमेलल्ाने फे्रड
नूननला आपला सहकारी म्हणून तनवडले. त््ाांिा उडडाणािा पहहला
प्र्त्न फसला. १ जून १९३७ रोजी त््ाांनी ्शस्वी उडडाण केले. न््ू
चगनी िे प्रशाांि महासागरािील होवलँड बेट हा प्रवासािला सवाटि
प्रदीघट आखण िडिर टप्पा होिा. २,५५६ मैलाांिा हा टप्पा पार
करिाना ववमान िरकटले. इ्रहाटट आखण नूनन िणाधाटि गा्ब
झाले. त््ाांिा आखण त््ाांच््ा ववमानािा पुन्हा कधीि थाांगपत्िा
लागला नाही.

लोकाांना नेहमीि प्रश्न पडिो, असे का् अघटीि घडले असेल त््ा
हदवशी? ववमानािले इांधन सांपद्ामुळे िे समुद्राि कोसळले असेल
का? ्ा प्रश्नाांिी उत्िरे कदाचिि आपद्ाला कधीि लमळणार
नाहीि. पण फ्रें डलशप मोहहमेच््ा िपू आधी वडडलाांना ललहहलेद्ा
पत्रािले हे शब्द अॅमेलल्ाच््ा जीवनािे सार साांगून जािाि. ‘ही
मोहीम मी फत्िे करू शकले असिे िर मला िूप आनांद झाला
असिा. पण मी हरले ्ािे दःुि नाही. ्ा रोमाांिकारी मोहहमेिा मी
िाग होऊ शकले हीि िूपआनांदािी गोष्टआहे.’



मागटरेट मीड
(१९०१-१९७८)

“माझ्या मिे कुणा व्यक्िीने मानिजािीसाठी केलेले योगदान हाच
त्याच्या यशाचा मापदंडआहे.”

- मागाारेट मीडने रेडबुक मालसकाि ललहहलेल्या लेखामधून

मागाटरेटला मानववांशशास्त्रज्ञासारिा वविार करा्ला सवाटि प्रथम
मीडआजीने प्रोत्साहहि केले. आजी तिला आपद्ा धाकट््ा
बहहणी एललझाबेथ आखण वप्रलसदला ह्ाांच््ा विटणूकीिे तनरीिण
करून त््ावर हटपण ललहा्ला साांगे. मागाटरेटने त््ा दोघी जे
बोला्च््ा ककां वा करा्च््ा त््ाच््ा नोंदी केद्ा. त््ा नोंदीि असे
हटपले गेले की त््ाांच््ा काही गोष्टी िूप लिन्न होत््ा िर काही
अगदी सारख््ा. एक मानववांशशास्त्रज्ञ म्हणून आपली वाटिाल
सुरु झाली आहे ह्ािी िेव्हा तिला मुळीि कदपना नव्हिी.
व््क्िीिे शारीररक, सामाल्जक आखण साांस्कृतिक पैलू सिोल
तनरीिणािून अभ््ासा्िी मुहूिटमेढ तिच््ा घरािि रोवली गेली
होिी.

मागाटरेट पाि िावांडाांमध््े सवाटि मोठी. मीडआजी आखण आईने
मुलाांना पहहली काही वषे घरीि लशकवले. आजीिे ठाम मि होिे की
मुलाांनी एका वेळी एका जागी बसून फारिर िासिर अभ््ास
करावा. घोकां पट्टीला तििा सक्ि ववरोध होिा. त््ाऐवजी धड्ाि
असलेद्ा वनस्पिीिी पाने िी मागाटरेटला आपद्ा बागेिून घेऊन
्ा्ला साांगे. मागाटरेटच््ा आईला वाटे की मुलाांनी प्रत््ि हािाने
काम कराव.े म्हणून मुलाांना तिने सुिारकाम, बास्केट बनवणे,
ववणकाम िसेि लाकडािे कोरीव काम लशकवले. मागाटरेटिे वडील
प्राध््ापक असद्ाने मागाटरेट लहान असिाना त््ाांिी अनेकवळेा
बदली होि अस.े तिच््ा ककशोरव्ाप्ांि त््ाांनी जवळपास साठ
घरे बदलली होिी! सििच््ा बदलामुळे कुठद्ाही हठकाणी
लगेिि जुळवून घेण््ािी सव् तिला मोठेपणी िाांगलीि उप्ोगी
पडली.

मागाटरेटने न््ू्ाकट च््ा बनाटड कॉलेजमधून पदवी आखण कोलांबब्ा
ववद्ापीठािून मानववांशशास्त्राि डॉक्टरेट लमळवली. त््ानांिर िी
नऊ हजार ककलोमीटरिा प्रवास करून पूवट ऑस्टे्रलल्ामधील
दक्षिण समदृ्रािील अमेररकन सामाऊ नावाच््ा एका बेटावर गेली.



िोवीस वषाटच््ा मुलीने एकटीने एवढा प्रवास करून जाणे
लोकाांसाठी जरा धक्कादा्क होिे परांिु मीड कुटुांबाला तििा िूप
अलिमान होिा. िी पोललनेलसअॅन सांस्कृिीिा अभ््ास करि होिी
आखण त््ासांदिाटि ह्ा बेटावर तिला िाांगली माहहिी लमळणार
होिी. इथे आद्ावर तिने स्थातनक जीवनाशी जळुवून घेण््ािा
प्र्त्न करि तनरीिण व नोंदी करण््ािे आपले काम सुरू केले.
मागाटरेट िाऊ बेटावरील एका िेड्ामध््े जवळपास वषटिर
राहहली. तिने तिथद्ा बारा िे एकोणीस ह्ा ककशोरव्ीन
व्ोगटािील मुलीांिा अभ््ास केला. तिथले अनुिवआखण तनष्कषट
तिने “कलमांग ऑफ एज इन सामोआ” ह्ा लोकवप्र् पुस्िकाि
सांकललि केले.

ककशोरावस्थेिा सिोल अभ््ास करण््ासाठी मुलाांबरोबर काम
करणे गरजेिे होि.े त््ासाठी िी आखण न््ूझीलांडमधील
मानववांशशास्त्रज्ञ ररओ फॉच््ूटन पॅलसकफक समदृ्रािील न््ू चगनी
बेटावर गेले. तिला वाटले की चित्र हे माध््म मुलाांसाठी वापरावे
कारण चित्रािून मुले जास्ि व््क्ि होिाि. िी कागदाांिे हजारो गठे्ठ
घेऊन गेली होिी. मुलाांनी िे महहनािराि सांपवले. न््ू चगनीहून
परििाना तिच््ाकडे मुलाांनी काढलेली िब्बल पस्िीस हजार चित्रे
जमा झाली होिी. त््ासुमारास तििा द्ूथर के्रसमॅनशी घटस्फोट
झाला आखण ररओ फॉच््ूटनशी वववाह झाला.

ज्ा ज्ा हठकाणी िी जाई त््ा त््ा हठकाणी िी तिथली िाषा
लशकून घ््ा्िी. िसेि अभ््ासाबरोबरि तिथद्ा लोकाांिा धमट,
रूढी परांपरा, सामाल्जक जीवन हेही समजून घ््ा्िी. माहहिी
सांकलनासाठी तिने तनरीिणे, मुलाििी, फोटो ्ाांच््ा मदिीने
नवीन पद्धि ववकलसि केली जी िववष््ािील
मानववांशशास्त्रज्ञाांसाठी अत््ांि उप्ुक्ि ठरणार होिी.तिच््ा
कामासाठी सांवेदनशीलिा आखण कौशद् महत्वािे होिे.
मागाटरेटला ्ोग्् माणसे तनवडून ्ोग्् प्रश्न वविारावे लागि.
िसेि त््ाांच््ा हाविावावरून न बोललेद्ा गोष्टीही िाणािपणे
जाणून घ््ाव््ा लागि. प्रत््ेक फोटोवर नाव आखण िारीि ललहून
ठेवावी लागे. िसेि गोळा केलेद्ा वस्िू – दाचगने, िेळणी, िाांडी,
हत््ारे, कोरीव वस्ि,ू कपडे ह्ा ओळिून त््ावरही लेबल लावावे
लागे.

मागाटरेटिे हे मानववांशशास्त्रािील बहुमूद् सांशोधन अनेक दशके
िालू होिे. तिने न््ू चगनी आखण बालीला अनेक वेळा िेट हदली.
तिथले अनुिव आखण सांशोधन ह्ावर अनेक पुस्िके ललहहली.
बालीला तििी ओळि इांग्रज मानववांशशास्त्रज्ञ गे्रगरी बॅटमॅनशी
झाली. दरम््ान िी ररओ फॉच््ूटनशी वविक्ि झाली होिी. तिने
गे्रगरीसोबि लग्न केले. १९३० सालच््ा अिेरीस दसुऱ््ा

महा्ुदध््ाच््ा िीिीमुळे िी अमेररकेिून बाहेर पडली नाही. त््ा
काळाि तिने न््ू्ाकट मधील नॅिरल हहस्ट्री म््ुखझ्ममध््े काम
केले. १९३९ मध््े तिने मेरी कॅथेरीन ह्ा गोड बाळाला जन्म हदला.
इिकी वषे लहान मुले आखण ककशोरव्ीन मुलाांमध््े काम
करणारी मागाटरेट आिा स्विःआई झाली होिी.

मागाटरेटने प्रवास केलेद्ा काही अभ््ासस्थळाांवर पाणी आखण
ववजेिेही दलुिटि अस.े त््ामुळे काही वषाटनांिर असे अभ््ासदौरे
तिला अवघड वाटू लागले. िी आिा कोलांबब्ा ववद्ापीठाि
मानववांशशास्त्र हा ववष् लशकवण््ासाठी आपला वेळ देऊ लागली.
तिच््ा घोट््ाला दिुापि झाली िेव्हा कुबड्ा न वापरिा तिने
िेरीच््ा झाडािी एक काठी बनवून घेिली. आधारासाठी काठीच््ा
वरच््ा टोकाला वा् आकार हदला. तििा घोटा बरा झाद्ावरही
काठीिा वापर घेऊनि िी िालि असे. िी काठी आखण लाल रांगािी
टोपी ही पुढे तििी ओळिबनली.

आपद्ा छोट््ा बहहणीांिे तनरीिण करून हटपणे काढणारी लहान
मुलगी िे एक प्रख््ाि मानववांशशास्त्रज्ञ असा मागाटरेटिा प्रवास
ववलिण वेधक होिा. कुटुांबपध्दिी आखण मानवी नात््ाांवरील
तिच््ा सिोल अभ््ासाने जगाला एक नवा दृष्टीकोन हदला.
माणसाांना माणसाांपासून िोडणाऱ््ा िेदाांपेिा त््ाांना जोडणाऱ््ा
साम््स्थळाांवर लि कें हद्रि करा्ला तिने जगाला लशकवले. तिला
आशा होिी की कधी ना कधी लोकआपद्ा मुलाांना असे वाढविील
की त््ा मुलाांना जगाि कुठद्ाही जागी घरच््ासारिे वाटेल,
तिथले अन्न िी आवडीने िािील, तिथली नवीन िाषा लशकिील.
त््ाांना बदलाांिी िीिी वाटणार नाही. आपली जागा सोडून दसुरीकडे
जािाना त््ाांना उदास वाटेल, त््ा जागी िे अगदी मोजकेि हदवस
राहहले असिील िरीसुद्धा. पण िणिरि. कारण नवीन बदलाांना
सामोरे जा्ला िी नेहमीि उत्सुक असिील. सिि नवीन आव्हाने
स्वीकारणे आखण आनांदाने पुढे जाणे हेि िर मागाटरेटिे
वैलशष्ट्् होिे.

समाप्ि


